
Tafsir Qurtabi on Fasting 

verses 183 to 187 Surah 

Baqarah 

 م والصقرطبي آيات  تفسير

 ورة البقرةسمن 

تفسير الجامع الحكام القرآن/ القرطبي 

 هـ( 176)ت 
 

Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansari al-

Qurtubi, famous Mufassir, Muhaddith and Faqih scholar from 

Cordoba of maliki origin. Born 1214, died 1273 (Five verses 

discussing 88 Issues (Masaail) 

 

This page has been prepared for on-line reading reading and 

retrieval for information and research purposes by 

Muhammad Umar Chand 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

 {183} لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 

 

 أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت ۚ 

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ۚ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَ   ْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّ

 َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍنۖ  

َع َخْيًرا فَهَُو َخْيٌر لَهُ ۚ   فََمْن تَطَوَّ

 َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم ۖ 

 {184} إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

 

 ِزَل فِيِه اْلقُْرآُن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنْ 

 هًُدى لِلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلهَُدٰى َواْلفُْرقَاِن ۚ 

ْهَر فَْليَُصْمهُ ۖ   فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ۗ   َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّ

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوََل يُِريُد   بُِكُم اْلُعْسَر يُِريُد َّللاَّ

ةَ   َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّ

َ َعلَٰى َما هََداُكْم   َولِتَُكبُِّروا َّللاَّ

 {185} َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

 

 َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌبۖ  

اِع إَِذا َدَعاِن ۖ   أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّ

 فَْليَْستَِجيبُوا لِي 

 ا بِي َوْليُْؤِمنُو
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 {186} لََعلَّهُْم يَْرُشُدونَ 

 

فَُث إِلَٰى نَِسائُِكْم ۚ  يَاِم الرَّ  أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الصِّ

 هُنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَهُنَّ ۗ 

ُ أَنَُّكْم ُكْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم ۖ   َعلَِم َّللاَّ

 اْْلَن بَاِشُروهُنَّ فَ 

ُ لَُكْم ۚ   َواْبتَُغوا َما َكتََب َّللاَّ

َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ اْْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد 

 ِمَن اْلفَْجِرۖ  

يَاَم إِلَى اللَّْيِل ۚ  وا الصِّ  ثُمَّ أَتِمُّ

 َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد ۗ  َوََل تُبَاِشُروهُنَّ َوأَْنتُمْ 

ِ فَََل تَْقَربُوهَا ۗ   تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَّهُْم يَتَّقُونَ  لَِك يُبَيُِّن َّللاَّ  {187} َكَذٰ
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يَاُم  َكَما ُكتَِب َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم ٰيأَيُّهَا ٱلَِّذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعلَْيُكُم ٱلصِّ

 (386.2)*   تَتَّقُونَ 

ْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى   ِريضاً أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّ ْعُدوَداٍت فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ أَيَّاماً مَّ

َع َخْيراً فَهَُو َخْيٌر لَّهُ َوأَن تَُصوُمواْ ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِدْ  يَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن فََمن تَطَوَّ

 (386.2) َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

 

 

 فيه ست مسائل:

يَاُم { لما ذكر ما كتب على  اْلولى: قوله تعالى: } ٰيأَيُّهَا ٱلَِّذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعلَْيُكُم ٱلصِّ

لَّفين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه المك

 عليهم، وَل خَلف فيه؛ 

  قال صلى َّللا عليه وسلم:

" بُنِي اإلسالم على خمٍس شهادِة أن ال إٰلهَ إال هللا وأن محمداً رسول هللا وإقاِم الصالة 

 مر. رواه ٱبن عوإيتاِء الزكاة وصوِم رمضان والحج " 

 

 ومعناه في اللغة: اإلمساك، وترك التنقل من حال إلى حال. 

ْمت صوم؛ ْلنه إمساك عن الكَلم؛ قال َّللا تعالى مخبراً عن مريم:  ويقال للصَّ

ِن َصْوماً  } ـٰ ْحَم  [ أي سكوتاً عن الكَلم. 62]مريم:  { إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ

 والصوم: ركود الريح؛ وهو إمساكها عن الهبوب. 

 امت الدابة على آِريِّهَا: قامت وثبتت فلم تَْعتَلِف. وص

 وصام النهار: اعتدل. 

 َوَمَصاُم الشمس حيث تستوي في منتصف النهار؛ ومنه قول النابغة:

 تحت الَعجاج وخيٌل تَْعلُُك اللُُّجَما     خيٌل صياٌم وخيٌل غيُر صائمة

 أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة؛ كما قال:

     الثَُّريَّا ُعل قت في َمَصاِمَها كأن  
 

 أي هي ثابتة في مواضعها فَل تنتقل؛ وقوله:

هن  الصائمة      والبََكَرات شر 
 

 يعني التي َل تدور.
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 وقال ٱمرؤ القيس:

َرا     فََدْعَها وَسلِّ الهمَّ عنك بَجْسرة  َذموٍل إذا صام النهاُر وَهج 

 ير فصارت باإلبطاء كالممسكة.أي أبطأت الشمس عن اَلنتقال والس

 

 

 وقال آخر:

 وسال للشمس لعاٌب فنزل     حتى إذا صام النهار وٱعتدل

 وقال آخر:

 ِد ما تَْطَعم النوم إال ِصيَاَما     نَعاماً بَوْجَرة صفر الخُدو

 أي قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير.

 

 

لنية به من طلوع الفجر إلى والصوم في الشرع: اإلمساك عن المفطرات مع ٱقتران ا

غروب الشمس، وتمامه وكماله بٱجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحّرمات؛ لقوله 

  عليه السَلم:

 " من لم يََدْع قول الزور والعمَل به فليس هلل حاجةٌ في أن يََدع طعاَمه وشرابَه "8

 

رة صحاح وحسان الثانية: فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثي 

ذكرها اْلئمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها، ويكفيك اْلن منها في فضل الصوم أْن 

هُ َّللا باإلضافة إليه؛ كما ثبت في الحديث عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال  َخصَّ

  مخبراً عن ربّه:

 ِزي به "" يقول هللا تبارك وتعالى كل عمل ٱبن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أُجْ 

 الحديث. 

وإنما خّص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلّها له ْلمرين بايََن الصوم بهما سائر 

 العبادات.

 

 أحدهما: أن الصوم يمنع من مَلّذ النفس وشهواتها ما َل يمنع منه سائر العبادات.

 الثاني: أن الصوم سّر بين العبد وبين ربه َل يظهر إَل له؛ 

ا به. وما سواه من العبادات ظاهر، ُربّما فعله تََصنّعاً ورياء؛ فلذلك صار مخ  تصَّ

 فلهذا صار أخص بالصوم من غيره.

 .وقيل غير هذا
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قوله تعالى: } َكَما ُكتَِب { الكاف في موضع نصب على النعت،  :الثالثة

التقدير كتاباً كما، أو صوماً كما. أو على الحال من الصيام؛ أي كتب عليكم 

 مشبهاً كما كتب على الذين من قبلكم.  الصيام

وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام؛ إذ ليس تعريفه 

بمحض؛ لمكان اإلجمال الذي فيه بما فّسرته الشريعة، فلذلك جاز نعته بـ 

إذ َل يُنعت بها إَل النكرات، فهو بمنزلة ُكتب عليكم صيام؛ وقد « ـكما»

 ُضّعف هذا القول. 

  } :في موضع خفض، وصلتها« ما»و 

 ُكتَِب َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم {. 

 «. ما»يعود على « ُكتب»والضمير في 

 :وٱختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي

فقال الشعبّي وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر  :الرابعة

سى صوم رمضان فغيّروا، الصوم؛ فإن َّللا تعالى كتب على قوم موسى وعي

وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم َمِرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه َّللا 

أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل؛ فصار صوم النصارى خمسين يوماً؛ 

 فصُعب عليهم في الحّر فنقلوه إلى الربيع. 

 وٱختار هذا القول النحاس 

 وقال: وهو اْلشبه بما في اْلية. 

حديث يدل على صحته أسنده عن َدْغفَل ٱبن حنظلة عن النبّي صلى َّللا وفيه 

 عليه وسلم قال
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كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه هللا  " :

لنزيدن  عشرة ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه هللا لنزيدن  

سبعة األيام ونجعل صومنا في سبعة ثم كان ملك آخر فقالوا لنتِمن  هذه ال

  " الربيع قال فصار خمسين

 وقال مجاهد: كتب َّللا عّز وجّل صوم شهر رمضان على كل أمة. 

وقيل: أخذوا بالَوثِيقة فصاموا قبل الثَلثين يوماً وبعدها يوماً، قرناً بعد قرن؛ 

حتى بلغ صومهم خمسين يوماً؛ فصُعب عليهم في الحّر فنقلوه إلى الفصل 

سي. قال النقاش: وفي ذلك حديث عن َدْغفَل بن حنظلة والحسن الشم

ّديّ   .البصري والسُّ

ولهذا ـ وَّللا أعلم ـ ُكره اْلن صوم يوم الشك والّستة من شّوال بإثر يوم  :قلت

 الفطر متصَلً به. 

قال الشعبّي: لو صمُت السنة كلها ْلفطرُت يوم الشك؛ وذلك أن النصارى 

ن كما فرض علينا، فحّولوه إلى الفصل فرض عليهم صوم شهر رمضا

الشمسي؛ ْلنه قد كان يوافق القيظ فعّدوا ثَلثين يوماً؛ ثم جاء بعدهم قرن 

فأخذوا بالَوثيقة ْلنفسهم فصاموا قبل الثَلثين يوماً وبعدها يوماً؛ ثم لم يزل 

 } :اْلخر يستّن من كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً فذلك قوله تعالى

 . (ُكتَِب َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم َكَما )

 وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقّدم، َل في الوقت والكيفية.

وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم ِمن منعهم من اْلكل 

 .والشرب والنكاح، فإذا حان اإلفطار فَل يفعل هذه اْلشياء من نام
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نصارى أّوَلً وكان في أّول اإلسَلم، ثم نسخه َّللا تعالى وكذلك كان في ال

 بقوله:

فَُث إِلَٰى نَِسآئُِكمْ  } يَاِم ٱلرَّ على ما يأتي [ 781: ]البقرة { أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ ٱلصِّ

دّي وأبو العالية والربيع.   بيانه؛ قاله السُّ

 

صفة وَل وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبيه واقع على الصوم َل على ال

 على العّدة وإن ٱختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. 

يَاُم { أي في أّول اإلسَلم ثَلثة أيام من كل شهر  المعنى: } ُكتَِب َعلَْيُكُم ٱلصِّ

 ويوم عاشوراء؛ 

} َكَما ُكتَِب َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم { وهم اليهود ـ في قول ٱبن عباس ـ ثَلثة 

 . ثم نُسخ هذا في هذه اْلمة بشهر رمضان. أيام ويوم عاشوراء

ْعُدوَداتٍ »وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك   ثم نُسخت اْليام برمضان.« بأيام مَّ

 

تََرّج في حقّهم، كما تقدم. و « لعلّ »الخامسة: قوله تعالى: } لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن { 

 « تتقون»

شهوة، وكلما ضعفت قيل: معناه هنا تضعفون؛ فإنه كلما قّل اْلكل ضعفت ال

 الشهوة قلّت المعاصي. وهذا وجه مجازّي حسن. 

 وقيل: لتتقوا المعاصي. 

 وقيل: هو على العموم؛ ْلن الصيام كما قال عليه السَلم

 وسبب تقَوى؛ ْلنه يُميت الشهوات." الصياُم ُجنَّةٌ َوِوجاء "  :

 

ْعُدوَداٍت {  ؛ «ـُكتب»مفعول ثان بـ « أياماً »السادسة: قوله تعالى: } أَيَّاماً مَّ

 قاله الفراء. 

 

؛ أي كتب عليكم الصيام في أيام. «ـُكتب»وقيل: نصب على الظرف لـ 

واْليام المعدودات: شهر رمضان؛ وهذا يدل على خَلف ما روي عن معاذ، 

 وَّللا أعلم.
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ْن أَ  ِريضاً أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّ  يَّاٍم أَُخَر { قوله تعالى: } فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

 مسألة.( 71)فيه ست عشرة 

 اْلولى: قوله تعالى: } مَِّريضاً { للمريض حالتان: 

 إحداهما ـ أَلّ يطيق الصوم بحال؛ فعليه الفطر واجباً. 

الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يُستحّب له الفطر وَل 

 يصوم إَل جاهل. 

في حاٍل يستحق بها ٱسم المرض صّح  قال ٱبن سيرين: متى حصل اإلنسان

 الفطر، قياساً على المسافر لعلّة السفر، وإن لم تَْدع إلى الفطر ضرورة. 

 

قال طريف بن تمام الُعطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان 

 وهو يأكل؛ فلما فرغ قال: إنه وجعْت أصبعي هذه. 

ؤذيه أو يخاف تماديه وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه وي

 أو يخاف تّزيده صّح له الفطر. 

 قال ٱبن عطية: وهذا مذهب حّذاق أصحاب مالك وبه يناظرون. 

 وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشّق على المرء ويبلغ به. 

 وقال ٱبن ُخَوْيِز َمْنَداد: وٱختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر؛ 

 تلف من الصيام. فقال مّرة: هو خوف ال

 وقال مّرة: شّدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. 

وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر؛ ْلنه لم يخّص مرضاً من مرض 

فهو مباح في كل مرض، إَل ما خّصه الدليل من الصداع والحّمى والمرض 

المرض  اليسير الذي َل ُكْلفة معه في الصيام. وقال الحسن: إذا لم يقدر من

  على الصَلة قائماً أفطر؛ وقاله النََّخِعّي.

 

وقالت فرقة: َل يُفطر بالمرض إَل َمن دعته ضرورة المرض نفسه إلى 

الفطر، ومتى ٱحتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا قول الشافعّي رحمه َّللا 

 تعالى.

 

قلت: قول ٱبن ِسيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء َّللا تعالى. قال 

بخاري: ٱعتللُت بنَْيسابور ِعلَّةً خفيفة وذلك في شهر رمضان؛ فعادني ال

؟ فقلت  إسٰحق بن َراْهَوْيْه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد َّللاَّ
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نعم. فقال: خشيَت أن تضعف عن قبول الّرخصة. قلت: حّدثنا عبدان عن ٱبن 

رض أفطر؟ قال: من أّي المبارك عن ٱبن ُجريج قال قلت لعطاء: من أّي الم

ِريضاً { قال البخاري:  مرض كان؛ كما قال َّللا تعالى: } فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

وهذا الحديث لم يكن عند إسٰحق. وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه 

اه شّدة أفطر.  وهو صائم إن لم يُفطر أن تزداد عينه وجعاً أو ُحمَّ

 

َعلَٰى َسفٍَر { ٱختلف العلماء في السفر الذي يجوز  الثانية: قوله تعالى: } أَوْ 

فيه الفطر والقصر، بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتّصل 

ِحم وطلب المعاش الضروري. أما سفر التجارات  بهذين َسفَُر ِصلة الرَّ

والمباحات فمختلَف فيه بالمنع واإلجازة، والقول بالجواز أرجح. وأّما سفر 

صي فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح، قاله ٱبن عطية. العا

ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصَلة. وٱختلف العلماء في قدر ذلك؛ 

فقال مالك: يوم وليلة؛ ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ِميَلً. قال ٱبِن ُخَوْيِز 

ن ِميَلً؛ وقال مّرة ستة َمْنَداد: وهو ظاهر مذهبه؛ وقال مّرة: ٱثنان وأربعو

 وثَلثون ِميَلً؛ وقال مّرة: مسيرة يوم وليلة؛ 

 وروي عنه يومان؛ وهو قول الشافعي. وفّصل مّرة بين البَّر والبحر؛ 

 فقال في البحر مسيرة يوم ليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميَلً، 

 وفي المذهب ثَلثون ميَلً؛ 

 وفي غير المذهب ثَلثة أميال. 

بن عمرو وٱبن عباس والثورّي: الفطر في سفِر ثَلثة أيام؛ حكاه ٱبن وقال ٱ

 عطية.

قلت: والذي في البخاري: وكان ٱبن عمر وٱبن عباس يفطران ويقصران في 

 أربعة بُُرد، وهي ستة عشر فرسخاً.

 

الثالثة: ٱتفق العلماء على أن المسافر في رمضان َل يجوز له أن يبيّت 

كون مسافراً بالنّية بخَلف المقيم، وإنما يكون الفطر؛ ْلن المسافر َل ي

مسافراً بالعمل والنهوض، والمقيم َل يفتقر إلى عمل؛ ْلنه إذا نوى اإلقامة 

كان مقيماً في الحين، ْلن اإلقامة َل تفتقر إلى عمل فافترقا. وَل خَلف بينهم 

أيضاً في الذي يؤّمل السفر أنه َل يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج؛ فإن 

أفطر فقال ٱبن حبيب: إن كان قد تأهّب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فَل 
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شيء عليه؛ وحكي ذلك عن أَْصبَغ وٱبن الماجُشون؛ فإن عاقه عن السفر 

عائق كان عليه الكفارة، وَحْسبه أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن ٱبن 

 القاسم أنه ليس عليه إَل قضاء يوم؛ ْلنه متأّول في فطره.

أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال ُسْحنون: وقال 

عليه الكفارة سافر أو لم يسافر؛ وهو بمنزلة المرأة تقول: غداً تأتيني 

َحْيضتي، فتُْفطر لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأَْصبَغ وقال: ليس مثل 

 .الحيضةالمرأة؛ ْلن الرجل يُحدث السفر إذا شاء، والمرأة َل تُحدث 

 

قول ٱبن القاسم وأشهب في نفي الكفَّارة َحَسن؛ ْلنه ما يجوز له فعله،  :قلت

والّذمة بريئة، فَل يثبت فيها شيء إَل بيقين وَل يقين مع اَلختَلف، ثم إنه 

وقال أبو عمر: هذا أصح أقاويلهم في «. أَْو َعلَى َسفَر»مقتضى قوله تعالى: 

مة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هو هذه المسألة؛ ْلنه غير منتهك لحر

متأّول، ولو كان اْلكل مع نيّة السفر يوجب عليه الكفارة ْلنه كان قبل 

 خروجه ما أسقطها عنه خروجه؛ فتأّمل ذلك تجده كذلك، إن شاء َّللا تعالى. 

 

وقد روى الّداَرقُْطنِي: حّدثنا أبو بكر النيسابوري حّدثنا إسماعيل بن إسٰحق 

ل حّدثنا ٱبن أبي مريم حّدثنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن سهل بمصر قا

بن أسلم قال: أخبرني محمد بن الُمْنَكَدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت 

أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد ُرّحلَت دابته ولبس ثياب 

السفر وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: 

 ة؟ قال نعم. ُسنَّ 

وروي عن أنس أيضاً قال قال لي أبو موسى: ألم أنبئنّك إذا خرجت خرجت 

صائماً، وإذا دخلت صائماً؛ فإذا خرجت فٱخرج مفطراً وإذا دخلت فٱدخل 

 مفطراً. 

 وقال الحسن البصرّي: يُفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. 

 وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. 

ْحل. وقال إسحٰ   ق: َل، بل حين يضع رجله في الرَّ

قول أحمد صحيح؛ ْلنهم يقولون لمن أصبح صحيحاً ثم  :قال ٱبن المنذر

ٱعتَّل: إنه يُفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر 

 فله كذلك أن يفطر. 
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 وقالت طائفة: َل يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره؛ 

كحول ويحيى اْلنصارّي ومالك واْلوزاعي والشافعي كذلك قال الزهري وم

 وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

 وٱختلفوا إن فعل؛ فكلهم قال يقضي وَل يكفّر. 

 قال مالك: ْلن السفر عذر طارىء، فكان كالمرض يطرأ عليه. 

 وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفّر؛ 

لشافعي، وٱختاره ٱبن وهو قول ٱبن كنانة والمخزومي، وحكاه الباجي عن ا

العربي وقال به؛ قال: ْلن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف 

المرض والحيض؛ ْلن المرض يبيح له الفطر، والحيُض يَُحّرم عليها 

 الصوم، والسفُر َل يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك ُحرمته. 

اح له الفطر في الكتاب قال أبو عمر: وليس هذا بشيء؛ ْلن َّللا سبحانه قد أب

نة   .والسُّ

فإنما ذلك ٱستحباب لما عقده فإن أخذ برخصة َّللا  «َل يفطر»وأما قولهم 

كان عليه القضاء، وأما الكفارة فَل وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم 

يوجبه َّللا وَل رسوله صلى َّللا عليه وسلم. وقد روي عن ٱبن عمر في هذه 

في يومه ذلك إذا خرج مسافراً؛ وهو قول الشعبّي  المسألة: يفطر إن شاء

 .وأحمد وإسٰحق

 

باب من أفطر في »وقد ترجم البخاري رحمه َّللا على هذه المسألة  :قلت

وساق الحديث عن ٱبن عباس قال: خرج رسول َّللا « السفر ليراه الناس

اء صلى َّللا عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ ُعْسفان، ثم دعا بم

فرفعه إلى يديه ليُريه الناَس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. 

وأخرجه مسلم أيضاً عن ٱبن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه 

نهاراً ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. وهذا نّص في الباب فسقط ما 

م َل ينعقد في خالفه، وباهلل التوفيق. وفيه أيضاً حجة على من يقول: إن الصو

السفر. روي عن عمر وٱبن عباس وأبي هريرة وٱبن عمر. قال ٱبن عمر: 

من صام في السفر قضى في الحضر. وعن عبد الرحمن ابن عوف: الصائم 

في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر؛ وٱحتجوا 

ْن أَيَّاٍم أَُخَر { على ما ي ةٌ مِّ أتي بيانه، وبما روى كعب بن بقوله تعالى: } فَِعدَّ

ليس ِمن البِّر الصياُم  " :عاصم قال: سمعت النبّي صلى َّللا عليه وسلم يقول
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وفيه أيضاً حجةٌ على من يقول: إَن من بيّت الصوم في السفر  " في الس فر

ف، وهو أحد قولي  فله أن يُفطر وإن لم يكن له عذر؛ وإليه ذهب ُمطَرِّ

هل الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء الشافعي وعليه جماعة من أ

والكفارة ْلنه كان َمخيّراً في الصوم والفطر، فلما ٱختار الصوم وبيّته لزمه 

ولم يكن له الفطر؛ فإن أفطر عامداً من غير عذر كان عليه القضاء 

والكفارة. وقد روي عنه أنه َل كفّارة عليه؛ وهو قول أكثر أصحابه إَل عبد 

: إن أفطر بجماع كفّر؛ ْلنه َل يقوى بذلك على سفره وَل عذر الملك فإنه قال

له؛ ْلن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقَوى بذلك على سفره. وقال سائر 

الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه َل كفارة عليه؛ منهم الثوري واْلوزاعي 

 .والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة، قاله أبو عمر

 

ختلف العلماء في اْلفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال وٱ :الرابعة

مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قَِوَي عليه. 

وُجّل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن ٱتبعه: 

ل، وكذلك ٱبن ُعلّية؛ لحديث أنس قال: سافرنا مع النب ّي هو مخيَّر؛ ولم يفصِّ

صلى َّللا عليه وسلم في رمضان فلم يَعب الصائم على المفطر وَل المفطر 

  .على الصائم؛ خّرجه مالك والبخارّي ومسلم

 

وروي عن عثمان بن أبي العاص الثَّقَفِّي وأنس بن مالك صاحبي رسول َّللا 

صلى َّللا عليه وسلم أنهما قاَل: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه؛ وهو 

حنيفة وأصحابه. وروي عن ٱبن عمر وٱبن عباس: الرخصة قول أبي 

أفضل، وقال به سعيد بن المسيّب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد 

وقتادة واْلوزاعي وأحمد وإسٰحق. كُّل هؤَلء يقولون الفطر أفضل؛ لقول َّللا 

ُ بُِكُم ٱْليُْسَر َوَلَ يُِريُد بُِكُم ٱْلُعْسرَ   .{ تعالى: } يُِريُد ٱهللَّ

 

ْن أَيَّاٍم { في الكَلم حذف؛ أي من يكن منكم  :الخامسة ةٌ مِّ قوله تعالى: } فَِعدَّ

مريضاً أو مسافراً فأفطر فَْليَقض. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد 

إذا صاموا تسعة وعشرين يوماً وفي البلد رجل مريض لم يَِصّح فإنه يقضي 

الحسن بن صالح بن َحّي: إنه يقضي تسعة وعشرين يوماً. وقال قوم منهم 

شهراً بشهر من غير مراعاة عدد اْليام. قال الكيَا الطَّبَِري: وهذا بعيد؛ لقوله 
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ْن أَيَّاٍم أَُخَر { ولم يقل فشهر من أيام أخر. وقوله } :تعالى ةٌ مِّ ةٌ » :فَِعدَّ « فَِعدَّ

وجب  يقتضي ٱستيفاء عدد ما أفطر فيه، وَل شك أنه لو أفطر بعض رمضان

قضاء ما أفطر بعده بعدده؛ كذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في 

 .ٱعتبار عدده

 

ةٌ { ٱرتفع  :السادسة على خبر اَلبتداء، تقديره « ِعّدة»قوله تعالى: } فَِعدَّ

فالحكم أو فالواجب عّدة، ويصّح فعليه عّدة. وقال الكسائي: ويجوز فعّدةً؛ أي 

معنى فعليه صيام عّدة؛ فحذف المضاف فليصم عّدة من أيام. وقيل: ال

وأقيمت العّدة مقامه. والعّدة فِعلة من العّد، وهي بمعنى المعدود؛ كالطِّْحن 

 } .بمعنى المطحون، تقول: أسمُع َجْعَجَعةً وَل أرى ِطْحناً. ومنه عّدة المرأة

ْن أَيَّاٍم أَُخَر { لم ينصرف  لف عند سيبويه، ْلنها معدولة عن اْل« أَُخرَ »مِّ

والَلم، ْلن سبيل فَُعل من هذا الباب أن يأتي باْللف والَلّم؛ نحو الُكبَر 

والفُضل. وقال الكسائي: هي معدولة عن آخر، كما تقول: حمراء وحمر؛ 

فلذلك لم تنصرف. وقيل: منعت من الصرف ْلنها على وزن ُجَمع وهي 

إن } أَُخَر {  صفة ْليام؛ ولم تجىء أخرى لئَل يشكل بأنها صفة للعّدة. وقيل:

جمع أخرى كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل: أيام أخر. وقيل: إن نعت اْليام 

 .يكون مؤنّثاً فلذلك نعتت بأَخر

 

 

اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدَّاَرقُطنِي في  :السابعة

فِعّدة من أيام أخر »؛ فروي عن عائشة رضي َّللا عنها قالت: نزلت «سننه»

قال هذا إسناد صحيح. وروي عن أبي « متتابعات»فسقطت  «تتابعاتم

من كان عليه صوٌم من  " :هريرة قال: قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف  " رمضان فليسرده وال يقطعه

«. صمه كيف شئت»الحديث. وأسنده عن ٱبن عباس في قضاء رمضان 

  .«ُصْمه كما أفطرته: »وقال ٱبن عمر

 

وأسند عن أبي عبيدة بن الجّراح وٱبن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل 

أن رسول هللا  " وعمرو بن العاص. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني

ذلك إليك أرأيت »صلى هللا عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: 
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ين ألم يكن قضاه فاهلل أحق لو كان على أحدكم َدين فقضى الدرهم والدرهم

إسناده حسن إَل أنه مرسل وَل يثبت متّصَلً. وفي ُمّوطّأ  " أن يَْعفَُو ويغفر

مالك عن نافع أن عبد َّللاَّ بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً من 

يحتمل أن «: »المنتقى»أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر. قال الباجي في 

ب، ويحتمل أن يريد اإلخبار عن اَلستحباب؛ وعلى يريد اإلخبار عن الوجو

اَلستحباب جمهور الفقهاء. وإن فّرقه أجزأه؛ وبذلك قال مالك والشافعي. 

ْن أَيَّاٍم أَُخَر { ولم يخّص  } :والدليل على صحة هذا قوله تعالى ةٌ مِّ فَِعدَّ

وجب متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفّرقة فقد صام عّدة من أيام أخر، ف

ٱبن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيَّناً، وقد عدم «. أن يَجزيَه

 .التعيين في القضاء فجاز التفريق

 

ْن أَيَّاٍم أَُخَر { دّل ذلك على وجوب القضاء  :الثامنة ةٌ مِّ لما قال تعالى: } فَِعدَّ

بعضها من غير تعيين لزمان؛ ْلن اللّفظ مسترسل على اْلزمان َل يختّص ب

دون بعض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي َّللا عنها قالت: يكون علّي 

ْغل من رسول  الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه إَل في شعبان، الشُّ

َّللا، أو برسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم. في رواية: وذلك لمكان رسول َّللا 

ك يرّد على داود صلى َّللا عليه وسلم. وهذا نّص وزيادة بيان لآلية. وذل

قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شّوال. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم 

عنده؛ وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له 

أن يتعّداها ويشتري غيرها؛ ْلن الفرض عليه أن يعتق أّول رقبة يجدها فَل 

وز له أن يشتري غيرها، ولو يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فَل يج

مات الذي عنده فَل يبطل العتق؛ كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها 

فماتت يبطل نذره، وذلك يفسد قوله. وقال بعض اْلصوليين: إذا مات بعد 

والصحيح أنه غير  .مضي اليوم الثاني من شّوال َل يعصي على شرط العزم

غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئَل آثم وَل مفّرط، وهو قول الجمهور، 

 .تدركه المنّية فيبقى عليه الفرض

 

من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عّدتها من اْليام  :التاسعة

بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأّخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى 

يجوز له من  رمضان آخر فَل إطعام عليه؛ ْلنه ليس بمفّرط حين فعل ما
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التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين، ويََرْونه قول ٱبن القاسم في 

  .المدّونة

 

العاشرة: فإن أّخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه 

رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أْو َل؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسٰحق: 

 .والنََّخِعّي وداود: َلنعم. وقال أبو حنيفة والحسن 

 

وإلى هذا ذهب البخارّي لقوله، ويذكر عن أبي هريرة مرسَلً وٱبن  :قلت

ْن أَيَّاٍم أَُخرَ  ةٌ مِّ  .{ عباس أنه يُطِعم، ولم يذكر َّللا اإلطعام، إنما قال: } فَِعدَّ

 

قد جاء عن أبي هريرة ُمْسنَداً فيمن فّرط في قضاء رمضان حتى  :قلت

قال: يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فّرط فيه  أدركه رمضان آخر

وروي  " .خّرجه الدَّاَرقُْطنِي وقال: إسناد صحيح .ويطعم لكل يوم مسكيناً 

عنه مرفوعاً إلى النبي  صلى هللا عليه وسلم: في رجل أفطر في شهر 

يصوم »رمضان من مرض ثم صح  ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: 

في  " «لشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً الذي أدركه ثم يصوم ا

 .إسناده ٱبن نافع وٱبن وجيه ضعيفان

 

الحادية عشرة: فإن تََماَدى به المرض فلم يَِصّح حتى جاء رمضان آخر؛ 

ا من  فروى الدَّاَرقُْطنِي عن ٱبن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً ُمّدً

أبي هريرة أنه قال: إذا لم  حنطة، ثم ليس عليه قضاء. وروي أيضاً عن

يَِصّح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني وَل قضاء عليه، وإذا 

صّح فلم يَُصم حتى إذا أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن 

الماضي؛ فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة 

بن عباس أن رجَلً جاء إليه وُروي عن ٱ .على خَلف القياس قد يحتج بها

فقال: مرضت رمضانين؟ فقال له ٱبن عباس: استمّر بك مرضك، أو 

صححت بينهما؟ فقال: بل صححت، قال: ُصم رمضانين وأطعم ستين 

وهذا  .مسكيناً. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه َل قضاء عليه

ء عليهما؛ على ما يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان وَل قضا

 .يأتي
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الثانية عشرة: وٱختلف من أوجب عليه اإلطعام في قدر ما يجب أن يطعم؛ 

فكان أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يُطِعم عن كل 

ا. وقال الثوري: يُطِعم نصف صاع عن كل يوم  .يوم ُمّدً

 

رمضان ماذا يجب  الثالثة عشرة: وٱختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء

عليه؛ فقال مالك: من أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء 

غير قضائه، ويستحّب له أن يتمادى فيه لَلختَلف ثم يقضيه، ولو أفطره 

عامداً أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم وَل يتمادى؛ ْلنه َل معنى لكفّه 

صائم عند جماعة العلماء إلفطاره عما يكّف الصائم ها هنا إذ هو غير 

عامداً. وأما الكفارة فَل خَلف عند مالك وأصحابه أنها َل تجب في ذلك، 

وهو قول جمهور العلماء. قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء 

  .رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم

 

 

ضاء رمضان القضاء والكفارة. وروى ٱبن وقال قتادة: على َمن جامع في ق

القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان؛ وكان ٱبن 

القاسم يُفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً في قضاء القضاء كان 

عليه مكانه صيام يومين؛ كمن أفسد حّجة بإصابة أهله، وحّج قابَلً فأفسد 

كان عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج  حّجة أيضاً بإصابة أهله

ٱبن وهب وعبد الملك، وليس يجب القياس على أصل مختلَف فيه. 

والصواب عندي ـ وَّللا أعلم ـ أنه ليس عليه في الوجهين إَل قضاء يوم 

 واحد؛ ْلنه يوم واحد أفسده مرتين.

 

ْن أَيَّاٍم  ةٌ مِّ أَُخَر { فمتى أتى بيوم تام قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: } فَِعدَّ

بدَلً عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه، وَل يجب عليه 

 غير ذلك، وَّللا أعلم.

 

الرابعة عشرة: والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلّة فمات من 
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علّته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه َل شيء عليه. وقال طاوس 

 موت قبل أن يَصّح: يُطَعم عنه.وقتادة في المريض ي

 

 الخامسة عشرة: وٱختلفوا فيمن مات وعليه صوٌم من رمضان لم يقضه؛ 

 

 فقال مالك والشافعّي والثوري: َل يصوم أحد عن أحد. 

وقال أحمد وإسٰحق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنه، 

 إَل أنهم خّصصوه بالنذر؛ 

 وروى مثله عن الشافعي. 

ل أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يُطَعم عنه. ٱحتج من قال بالصوم وقا

 بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال:

 " من مات وعليه صيام صام عنه َولِي ه "  

إَل أن هذا عاّم في الصوم، يخّصصه ما رواه مسلم أيضاً عن ٱبن عباس 

 قال:

ى هللا عليه وسلم فقالت: يا رسول هللا، " جاءت ٱمرأة إلى رسول هللا صل 

إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر ـ وفي رواية صوم شهر ـ أفأصوم 

 عنها؟ 

ك َدْيٌن فقضيتيه أكان يؤد ى ذلك عنها»قال:   « أرأيِت لو كان على أم 

 « " فصومي عن أم ك»قالت: نعم، قال: 

 ٱحتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه:

 [ 1]الزمر:  { َرةٌ ِوْزَر أُْخَرىٰ َوالَ تَِزُر َوازِ  }

 [ 93]النجم:  { َوأَن لَّْيَس لإِِلنَساِن إاِلَّ َما َسَعىٰ  } وقوله:

 [ 721]اْلنعام:  { َوالَ تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلَْيَها } وقوله:

 وبما خّرجه النسائي عن ٱبن عباس، عن النبّي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال:

أحد عن أحد وال يصوم أحد عن أحد ولكن يُطعم عنه مكان كل  " ال يصلِّي

 يوم ُمدا ً من حنطة "8 
 قلت: وهذا الحديث عام، فيحتمل أن يكون المراد بقوله:

صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوز؛ بدليل " ال يصوم أحد عن أحد "  

حديث ٱبن عباس وغيره، فقد جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة 

  حديث ٱبن عباس، وفي بعض طرقه: نحو
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قالت: إنها لم تَُحج  قط « صومي عنها»صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: 

ي عنها»أفأُحج  عنها؟ قال:    " «ُحجِّ
 شهرين، يبعد أن يكون رمضان، وَّللا أعلم.  :فقولها

وأقوى ما يحتّج به لمالك أنه عمل أهل المدينة، ويْعُضده القياس الجلّي، وهو 

بادة بدنية َل مدخل للمال فيها فَل تفعل عمن وجبت عليه كالصَلة. وَل أنه ع

 .ينقض هذا بالحج ْلن للمال فيه مدخَل

 

السادسة عشرة: ٱستدّل بهذه اْلية من قال: إن الصوم َل ينعقد في السفر 

ِريضاً أَْو َعلَٰى  وعليه القضاء أبداً؛ فإن َّللا تعالى يقول: } فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر { أي فعليه عّدة، وَل حذف في الكَلم وَل إضمار. َسفَ  ةٌ مِّ ٍر فَِعدَّ

 )وبقوله عليه الصَلة والسَلم

  " ليس من البِر  الصيام في السفر " :

ما لم يكن من البِّر فهو من اإلثم، فيدل ذلك على أن صوم رمضان َل  :قال

 ف فأفطر؛ كما تقّدم. يجوز في السفر(. والجمهور يقولون: فيه محذو

وهو الصحيح، لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم 

في رمضان فلم يَِعب الصائم على المفطر وَل المفطر على الصائم؛ رواه 

 مالك عن ُحميد الطويل عن أنس. 

وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدرّي قال: غزونا مع رسول َّللا صلى َّللا 

لِسّت عشرة مضت من رمضان فِمنّا من صام ومنا من أفطر، فلم عليه وسلم 

 يَِعب الصائم على المفطر وَل المفطر على الصائم. 

 

َع َخْيراً فَهَُو  قوله تعالى: } َوَعلَى ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن فََمن تَطَوَّ

 { ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ  َخْيٌر لَّهُ َوأَن تَُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم إِن

 :فيه خمس مسائل 

 

اْلولى قوله تعالى: } َوَعلَى ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُ { قرأ الجمهور بكسر الطاء 

وسكون الياء، وأصله يُْطِوقونه نُقلت الكسرة إلى الطاء وٱنقلبت الواو ياء 

َلنكسار ما قبلها. وقرأ ُحميد على اْلصل من غير ٱعتَلل، والقياس 

قونه»ومشهور قراءة ٱبن عباس  .َللاَلعت بفتح الطاء مخففة وتشديد « يُطَوِّ
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بالياء بعد الطاء على لفظ « يَطيقونه»الواو بمعنى يكلِّفونه. وقد روى مجاهد 

وهي باطلة ومحال؛ ْلن الفعل مأخوذ من الطوق، فالواو َلزمة  «يكيلونه»

اْلنباري: وأنشدنا واجبة فيه وَل مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر 

 :أحمد بن يحيى النحوي ْلبي ذؤيب

ْل فوق طَْوقك إنها  ُمطَبََّعة َمن يأتها ال يَِضيرها     فقيل تحمَّ

فأظهر الواو في الطّوق، وصّح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. 

بفتح الياء وتشديد الطاء « يَطَّيَّقُونه»وروى ٱبن اْلنباري عن ٱبن عباس 

لياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه؛ يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنًى. وعن وا

بفتح الياء « يَطَّوقونه»ٱبن عباس أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار 

وشد الطاء مفتوحة، وهي صواب في اللغة؛ ْلن اْلصل يتطوقونه فأسكنت 

لمن  التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشّددة، وليست من القرآن، خَلفاً 

  .أثبتها قرآناً، وإنما هي قراءة على التفسير

 

جمعاً. وقرأ ٱبن « مساكينَ »مضافاً، « فديةُ طعامِ »وقرأ أهل المدينة والشام 

باإلفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن  «طعام مسكين»عباس 

عطاء عنه. وهي قراءة حسنة؛ ْلنها بيّنت الحكم في اليوم؛ وٱختارها أبو 

بيد، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبيّنت أن لكل ع

يوم إطعام واحد؛ فالواحد مترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترجم عن 

واحد. وجمع المساكين َل يدرى كم منهم في اليوم إَل من غير اْلية. وتخرج 

حد منهم لما كان الذين يطيقونه جمع وكل وا« مساكين»قراءة الجمع في 

 :يلزمه مسكين فجمع لفظه؛ كما قال تعالى

َوٱلَِّذيَن يَْرُموَن ٱْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوْا بِأَْربََعِة ُشَهَدآَء فَٱْجلُِدوُهْم ثََمانِيَن  }

أي ٱجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة؛ فليست الثمانون  [4 :النور]{ َجْلَدةً 

ثمانون؛ قال معناه أبو علّي. وٱختار قراءة  متفرقة في جميعهم، بل لكل واحد

وما اختاره أبو عبيد مردود؛ ْلن هذا إنما يعرف  :الجمع النحاس قال

أن « وعلى الذين يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم َمساِكينَ »بالدَللة؛ فقد علم أن معنى 

 لكل يوم مسكيناً، فٱختيار هذه القراءة لترّد جمعاً على جمع. قال النحاس:

قال: ْلن الطعام هو الفدية، وَل يجوز « فديةٌ طعامُ »وٱختار أبو عبيد أن يقرأ 

أن يكون الطعام نعتاً ْلنه جوهر ولكنه يجوز على البدل، َوأَْبيَن منه أن يقرأ 
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مبهمة تقع للطعام وغيره، فصار مثل « فِدية»باإلضافة؛ ْلن « فديةُ طعامٍ »

 .قولك: هذا ثَْوُب َخز  

 

 تلف العلماء في المراد باْلية؛ وٱخ :الثانية

 فقيل: هي منسوخة. 

وقال ٱبن نُمير حّدثنا )اْلعمش حّدثنا( عمرو بن ُمّرة حّدثنا »روى البخاري: 

ٱبن أبي ليلى حّدثنا أصحاب محمد صلى َّللا عليه وسلم: نزل رمضان فّشق 

عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم 

فنسختها } َوأَن تَُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم {. وعلى هذا قراءة الجمهور  في ذلك

أي يقدرون عليه؛ ْلن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن « يطيقونه»

أراد أطعم مسكيناً. وقال ٱبن عباس: نزلت هذه اْليةُ رخصة للشيوخ 

 والعجزة خاّصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نُسخت بقوله

ْهَر فَْليَُصْمهُ فَ  }   [185 :البقرة]{ َمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

خصة إَل لمن عجز منهم. قال الفّراء: الضمير في   «يطيقونه»فزالت الرُّ

يجوز أن يعود على الصيام؛ أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا 

داء؛ أي أفطروا، ثم نسخ بقوله: } َوأَن تَُصوُموْا {. ويجوز أن يعود على الف

قونه»وعلى الذين يطيقون الفداء فِْدية. وأما قراءة  على معنى يكلَّفونه « يُطَوَّ

مع المشقة الَلحقة لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة 

تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن ٱفتدوا فلهم ذلك. ففّسر ٱبن 

يُطَّوقونه ويتكلفونه « طيقونهي»عباس ـ إن كان اإلسناد عنه صحيحاً ـ 

  .فأدخله بعض النقلة في القرآن

 

قال: أُثبتت للحبلى « وعلى الذين يطيقونه»روى أبو داود عن ٱبن عباس 

َوَعلَى ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن {  } والمرضع. وروى عنه أيضاً 

وهما يطيقان الصوم أن قال: كانت ُرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 

يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيناً، والُحْبلَى والمرضع إذا خافَتا على 

أوَلدهما أفطرتَا وأطعمتَا. وخّرج الّداَرقُْطنِي عنه أيضاً قال: ُرّخص للشيخ 

الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً وَل قضاء عليه؛ هذا إسناد 

ليست « وعلى الذين يُِطيقونه فِْدية طعام»قال:  صحيح. وروي عنه أيضاً أنه

بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة َل يستطيعان أن يصوما، فيطعما 
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مكان كل يوم مسكيناً؛ وهذا صحيح. وروى عنه أيضاً أنه قال ْلّم ولد له 

ُحْبلَى أو ُمْرِضع: أنت من الذين َل يطيقون الصيام، عليك الجزاء وَل عليك 

لقضاء؛ وهذا إسناد صحيح. وفي رواية: كانت له أّم ولد ترضع ـ من غير ا

 .شك ـ فأُجِهدت فأمرها أن تُفطر وَل تقضي؛ هذا صحيح

 

فقد ثبت باْلسانيد الصحاح عن ٱبن عباس أن اْلية ليست بمنسوخة  :قلت

وأنها ُمْحَكمة في حق من ُذكر. والقول اْلّول صحيح أيضاً، إَل أنه يحتمل أن 

ن النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يُطلق المتقّدمون النسخ يكو

بمعناه، وَّللا أعلم. وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي َرباح والضحاك 

ْهري وربيعة واْلوزاعي وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع  والنََّخِعي والزُّ

ل أبو يُفطران وَل إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض يُفطر ويَقضي؛ وبه قا

وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثور، وٱختاره ٱبن المنذر؛ وهو  .عبيد وأبو ثور

قول مالك في الحبلى إن أفطرت، فأّما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء 

واإلطعام. وقال الشافعي وأحمد: يُفطران ويُطعمان ويَقضيان، وأجمعوا على 

طيقونه على مشقة شديدة أن المشايخ والعجائز الذين َل يطيقون الصيام أو ي

أن يفطروا. وٱختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: َل شيء عليهم، غير أن 

مالكاً قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكيناً كان أحّب إلّي. وقال أنس وٱبن 

عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفِْدية. وهو قول الشافعي 

اعاً لقول الصحابة رضي َّللا عن وأصحاب الرأي وأحمد وإسٰحق؛ ٱتب

ْن أَيَّاٍم  ةٌ مِّ ِريضاً أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّ جميعهم، وقوله تعالى: } فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

وهؤَلء ليسوا  { أَُخَر { ثم قال: } َوَعلَى ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكينٍ 

أن هذا  :والدليل لقول مالك بمرضى وَل مسافرين، فوجبت عليهم الفدية.

مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر 

 .والمريض. وُروي هذا عن الثوري ومكحول، وٱختاره ٱبن المنذر

 

وٱختلَف َمن أوجب الفدية على َمن ُذكر في مقدارها؛ فقال مالك: ُمدٌّ  :الثالثة

عن كل يوم أفطره؛ وبه قال الشافعي. وقال  بُمّد النبّي صلى َّللا عليه وسلم

أبو حنيفة: كفّارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بُّر. وروي عن ٱبن 

  .عباس نصف صاع من حنطة؛ ذكره الدَّاَرقُْطنِي
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وُروي عن أبي هريرة قال: من أدركه الِكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل 

ه َضُعف عن الصوم عاماً يوم ُمدٌّ من قمح. وروي عن أنس بن مالك أن

 .فصنع َجْفنة من طعام ثم دعا بثَلثين مسكيناً فأشبعهم

 

َع َخْيراً فَهَُو َخْيٌر لَّهُ { قال ٱبن شهاب: من  :الرابعة قوله تعالى: } فََمن تَطَوَّ

أراد اإلطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في اإلطعام على الُمّد. ٱبن 

ل: مسكيناً آخر فهو خير له. ذكره الدَّاَرقُْطنِّي قا« فمن تطوع خيراً »عباس: 

الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث و « َخْيرٌ »وقال: إسناد صحيح ثابت. و 

اْلّول. وقرأ عيسى بن عمر ويحيى بن وثّاب وحمزة والكسائي « خير»

ْع خيراً » عَ »مشّدداً وجزم العين على معنى يتطّوع. الباقون « يَطّوَّ « تَطَوَّ

 .ء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضيبالتا

  .قوله تعالى: } َوأَن تَُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم { أي والصيام خير لكم :الخامسة

وأن »وكذا قرأ أُبَّي؛ أي من اإلفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: 

في السفر والمرض غير الشاق، وَّللا أعلم. وعلى الجملة فإنه « تصوموا

 .ي الحّض على الصوم؛ أي فٱعلموا ذلك وصوموايقتض

 

َن ٱْلهَُدٰى  } َشْهُر َرَمَضاَن ٱلَِّذۤي أُْنِزَل فِيِه ٱْلقُْرآُن هًُدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ

ْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمن َكاَن َمرِ  ةٌ َوٱْلفُْرقَاِن فََمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ يضاً أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّ

ةَ َولِتَُكبِّرُ  ُ بُِكُم ٱْليُْسَر َوَلَ يُِريُد بُِكُم ٱْلُعْسَر َولِتُْكِملُوْا ٱْلِعدَّ ْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد ٱهللَّ واْ مِّ

َ َعلَٰى َما هََداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ   { ٱهللَّ

 فيه إحدى وعشرون مسألة:

 

له تعالى: } َشْهُر َرَمَضاَن { قال أهل التاريخ: أّول من صام اْلولى: قو

رمضان نوح عليه السَلم لما خرج من السفينة، وقد تقّدم قول مجاهد: كتب 

َّللا رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم؛ وَّللا أعلم. والشهر 

نه يقال: مشتق من اإلشهار ْلنه مشتهر َل يتعّذر علمه على أحد يريده؛ وم

شهرت السيف إذا سللته. ورمضاُن مأخوذ من َرمَض الصائُم يَْرَمُض إذا 

مضاء )ممدودة(: شّدة الحر؛ ومنه الحديث:  َحّر جوفُه من شّدة العطش. والرَّ

ابين إذا َرِمضت الفَِصال "  خّرجه مسلم. وَرَمُض الفَِصاِل أن " صالة األو 

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


24 

 

ْمَضاُء أخفافَها فتُبرك من شّدة حّرها. فرمضاُن ـ فيما ذكروا ـ  تَحِرق الرَّ

ْمَضاء. قال الجوهري: وشهر رمضان  وافق شّدة الحّر؛ فهو مأخوذ من الرَّ

يُجمع على َرَمضانات وأرِمضاء؛ يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن 

اللغة القديمة َسّمْوها باْلزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام َرَمِض 

َي بذلك. وقيل: إنما ُسمِّي رمضان ْلنه يرمض الذنوب أي يحرقها الحّر فُسمّ 

باْلعمال الصالحة، من اإلرماض وهو اإلحراق؛ ومنه َرِمَضت قََدُمه من 

ْمضاء أي ٱحترقت. وأْرَمَضْتني الرمضاء أي أحرقتني؛ ومنه قيل:  الرَّ

كرة أْرَمَضنِي اْلمر. وقيل: ْلن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والف

في أمر اْلخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حّر الشمس. والرمضاء: 

الحجارة الُمْحَماة. وقيل: هو من َرَمْضُت النّصل أَْرِمُضه وأَْرُمُضه َرْمضاً 

إذا َدقَْقته بين حجرين لَيِرّق. ومنه نَْصل رميض ومرموض ـ عن ٱبن 

يت ـ؛ وُسّمي الشهر به ْلنهم كانوا يرمضون  كِّ أسلحتهم في رمضان السِّ

ليحاربوا بها في شّوال قبل دخول اْلشهر الُحُرم. وحكى الماوردّي أن ٱسمه 

 وأنشد للمفّضل:« ناتق»في الجاهلية 

 وَول ْت على األدبار فُرساُن َخْثَعما     وفي ناتٍق أْجلَْت لَدى َحْوَمِة الَوَغى

} ٱلَِّذۤي أُْنِزَل فِيِه  بالرفع قراءة الجماعة على اَلبتداء، والخبرُ « َشْهرُ »و 

ٱْلقُْرآُن {. أو يرتفع على إضمار مبتدأ، المعنى: المفروض عليكم صومه 

« شهر»شهر رمضان، أو فيما كتب عليكم شهر رمضان. ويجوز أن يكون 

«. فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّهُرَ »مبتدأ، و } ٱلَِّذۤي أُْنِزَل فِيِه ٱْلقُْرآُن { صفة، والخبر 

-7]الحاقة: { ٱْلَحاقَّةُ َما ٱْلَحآقَّةُ  } ذكر الشهر تعظيماً، كقوله تعالى:وأعيد 

6 .] 

وجاز أن يدخله معنى الجزاء، ْلن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس 

معرفة بعينها ْلنه شائع في جميع القابل؛ قاله أبو علّي. وروي عن مجاهد 

عن أبي عمرو،  ، ورواها هارون اْلعور«شهر»وَشْهر بن َحْوَشْب نصب 

نعت « الذي أنزل فيه القرآن»ومعناه: الزموا شهر رمضان أو صوموا. و 

له، وَل يجوز أن ينتصب بتصوموا؛ لئَل يفرق بين الصلة والموصول بخبر 

 الّرماني: يجوز نصبه على البدل من قوله«. خير لكم»أن وهو 

ْعُدوَداتٍ  }  [ 781]البقرة:  { أَيَّاماً مَّ
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دون أن يضاف إلى شهر؛ فكره ذلك « رمضان»ف هل يقال الثانية: وٱختل

  مجاهد وقال: يقال كما قال َّللا تعالى.

 

ال تقولوا رمضان بل ٱنسبوه كما نسبه هللا في القرآن فقال  " :وفي الخبر

وكان يقول: بلغني أنه ٱسم من أسماء َّللا. وكان يكره أن  " َشْهُر َرَمَضانَ 

بما روي: رمضان ٱسم من أسماء َّللا  ويحتجّ  .يجمع لفظه لهذا المعنى

تعالى، وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. 

والصحيح جواز إطَلق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح 

 :وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال

قت أبواب النار وُصف دت إذا جاء رمضان فُت حت أبواب الرحمة وُغل   "

وفي صحيح البُْستّي عنه قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه  " الشياطين

إذا كان رمضان فُتحت له أبواب الرحمة وُغل قت أبواب جهنم  " :وسلم

وروي عن ٱبن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه  " وُسْلِسلت الشياطين

قال البُْستّي: أنس بن أبي أنس هذا  ، فذكره....حّدثه أنه سمع أبا هريرة يقول

هو والد مالك بن أنس، وٱسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل 

المدينة، وهو مالك ٱبن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن ُجثيل 

بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي عن أبي هريرة قال 

أتاكم رمضان شهٌر مبارك فرض هللا  " :ه وسلمقال رسول َّللا صلى َّللا علي

عز وجل عليكم صيامه تُفتح فيه أبواب السماء وتُغلق فيه أبواب الجحيم 

وتَُغل  فيه َمَردة الشياطين هلل فيه ليلةٌ خيٌر من ألف شهر َمن ُحِرم خيرها 

« َمَردة الشياطين»وأخرجه أبو حاتم البُْستّي أيضاً وقال: فقوله  " فقد ُحرم

وروى النسائي أيضاً عن ٱبن «. ُصفّدت الشياطين وُسْلِسلت» :قييد لقولهت

إذا »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المرأة من األنصار:  " عباس قال

ة وروى النسائي أيضاً  " «كان رمضان فٱعتمري فإن ُعْمرة فيه تَعِدل حج 

إن »ه وسلم: قال رسول هللا صلى هللا علي " عن عبد الرحمن بن َعوف قال

عليكم( وَسنَْنُت لكم قيامه فمن صامه )هللا تعالى فرض صيام رمضان 

واْلثار في هذا  " «وقامه إيماناً وٱحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم ه

 .كثيرة، كلها بإسقاط شهر. وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان

 

 :قال الشاعر
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 ُض ِمن أْخت بني إبَاضِ أبي     جاريةٌ في ِدرعها الفَْضفاضِ 

 تُقَطِّع الحديَث باإليماضِ      جاريةٌ في رمضاَن الماِضي

وفضُل رمضان عظيم، وثوابُه جسيم؛ يدّل على ذلك معنى اَلشتقاق من 

 .كونه محرقاً للذنوب، وما كتبناه من اْلحاديث

 

َي الشهر؛ ك ما الثالثة: فرض َّللا صيام شهر رمضان أي مّدة هَلله، وبه ُسمِّ

َي عليكم الشهر " :جاء في الحديث أي الهَلل، وسيأتي؛ وقال  " فإن ُغمِّ

  :الشاعر

 

 والش هُر مثُل قاُلمة الظُّفر     أَخَواِن ِمن نَْجٍد على ثِقَة

 في أربع زادت على َعشر     حتى تكامل في ٱستدارته

مال عدة وفُرض علينا عند ُغّمة الهَلل إكمال عّدة شعبان ثَلثين يوماً؛ وإك

رمضان ثَلثين يوماً، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين؛ فقال 

 في كتابه

َل إِلَْيِهمْ  } ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ  [. 11النحل: ]{ َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك ٱلذِّ

 

 وروى اْلئمة اَلثبات عن النبّي صلى َّللا عليه وسلم قال

  " روا لرؤيته فإن ُغم  عليكم فأكملوا العددصوموا لرؤيته وأفط " :

وا ثالثين " في رواية َي عليكم الشهر فُعدُّ   " فإن ُغم 

ّخير وهو من كبار التابعين وٱبن قتيبة  ف بن عبد َّللاَّ بن الشِّ وقد ذهب ُمطَرِّ

ل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل وٱعتبار  من اللغويين فقاَل: يَُعوَّ

م رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرؤى؛ لقوله عليه حسابها في صو

 السَلم

  " فإن أُغمي عليكم فٱقدروا له " :

أي ٱستِدلّوا عليه بمنازله، وقّدروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى 

«. فأكملوا العدة»فأكملوا المقدار؛ يفسره حديث أبي هريرة « فٱقدروا له»

أي قّدروا المنازل. «: فٱقدروا له»معنى قوله وذكر الّداُوِدي أنه قيل في 

وهذا َل نعلم أحداً قال به إَل بعض أصحاب الشافعي أنه يُعتبر في ذلك بقول 

المنّجمين، واإلجماُع حجة عليهم. وقد روى ٱبن نافع عن مالك في اإلمام َل 
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يصوم لرؤية الهَلل وَل يُفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويُفطر على الحساب: 

يُقتدى به وَل يُتّبَع. قال ٱبن العربي: وقد َزّل بعض أصحابنا فحكى عن  إنه َل

 .«َل لَعاً لها»الشافعي أنه قال: يعّول على الحساب، وهي َعثرة 

 

وٱختلف مالك والشافعي هل يثبت هَلل رمضان بشهادة واحد أو  :الرابعة

هَلٍل فَل شاهدين؛ فقال مالك: َل يُقبل فيه شهادة الواحد ْلنها شهادة على 

يُقبل فيها أقل من ٱثنين؛ أصله الشهادة على هَلل شّوال وذي الحجة. وقال 

الشافعي وأبو حنيفة: يُقبل الواحد؛ لما رواه أبو داود عن ٱبن عمر قال: 

تراءى الناس الهَلل فأخبرت به رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أني رأيته؛ 

ْطنِي وقال: تفّرد به مروان بن فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الّداَرقُ 

أن رجَلً شهد عند علّي بن »محمد عن ٱبن وهب وهو ثقة. روى الّدارقطني 

أبي طالب على رؤية هَلل رمضان فصام؛ أحسبه قال: وأمر الناس أن 

يصوموا، وقال: أصوم يوماً من شعبان أحّب إلّي من أن أفطر يوماً من 

ة هَلل شهر رمضان ورآه رجل رمضان. قال الشافعي: فإن لم تر العامّ 

َعْدل رأيت أن أقبله لألثر واَلحتياط. وقال الشافعي بعُد: َل يجوز على 

رمضان إَل شاهدان. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: َل أقبل عليه إَل 

 .«شاهدين، وهو القياس على كل مغيّب

 

وٱختلفوا فيمن رأى هَلل رمضان وحده أو هَلل شوال؛ فروى  :الخامسة

من رأى هَلل رمضان وحده فليصمه، ومن رأى هَلل  :الربيع عن الشافعي

  .شوال وحده فليفطر، وْليُْخف ذلك

 

وروى ٱبن وهب عن مالك في الذي يرى هَلل رمضان وحده أنه يصوم؛ 

ْلنه َل ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أّن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن 

الناس يتّهمون على أن يفطر منهم من رأى هَلل شّوال وحده فَل يفطر؛ ْلن 

ليس مأموناً، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهَلل. قال ٱبن المنذر: 

وقال عطاء وإسٰحق: َل يصوم وَل  .وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل

 .يفطر. قال ٱبن المنذر: يصوم ويفطر
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فَل يخلو أن يَْقُرب أو يبعد،  وٱختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ :السادسة

فإن قرب فالحكم واحد، وإن بَُعَد فألهل كل بلد رؤيتهم؛ روي هذا عن 

ِعكرمة والقاسم وسالم، وروي عن ٱبن عباس، وبه قال إسٰحق، وإليه أشار 

وقال آخرون. إذا ثبت عند «. ْلهل كل بلد رؤيتهم»البخارّي حيث بّوب: 

هم قضاء ما أفطروا؛ هكذا قال الليث بن سعد الناس أن أهل بلد قد رأَْوه فعلي

 .والشافعّي. قال ٱبن المنذر: وَل أعلمه إَل قول الُمَزنّي والكوفي

 

له: وأجمع أصحاب أبي « أحكام القرآن»ذكر الِكيَا الطبري في كتاب  :قلت

حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثَلثين يوماً للرؤية، وأهل بلد تسعةً 

لى الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. وعشرين يوماً أن ع

وأصحاب الشافعي َل يرون ذلك؛ إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن 

ةَ { وثبت  تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: } َولِتُْكِملُوْا ٱْلِعدَّ

برؤية أهل بلد أن العّدة ثَلثون فوجب على هؤَلء إكمالها. ومخالفهم يحتج 

الحديث،  " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " :صلى َّللا عليه وسلم بقوله

وذلك يوجب ٱعتبار عادة كل قوم في بلدهم. وحكى أبو عمر اإلجماع على 

أنه َل تراعى الرؤية فيما بَُعد من البلدان كاْلندلس من خراسان، قال: ولكل 

لدان بلد رؤيتهم، إَل ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من ب

روى مسلم عن ُكَريب أن أّم الفضل بنت الحارث بعثته إلى  .المسلمين

فقِدمت الشام فقضيت حاجتها وٱستُِهل علّي رمضان وأنا  :معاوية بالشام قال

بالشام فرأيت الهَلل ليلة الجمعة ثم قِدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد 

فقال: متى رأيتم الهَلل؟ َّللاَّ بن عباس رضي َّللا عنهما، ثم ذكر الهَلل 

فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا 

لكنّا رأيناه ليلة السبت فَل نزال نصوم حتى نُكمل  :وصام معاوية. فقال

 :ثَلثين أو نراه. فقلت

 

 أو َل نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال َل، هكذا أمرنا رسول َّللا صلى َّللا

هكذا أمرنا رسول َّللا صلى َّللا »عليه وسلم. قال علماؤنا: قول ٱبن عباس 

كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبّي صلى َّللا عليه وسلم وبأمره. « عليه وسلم

فهو حجة على أن البَلد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على 
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ثبت ذلك عند اإلمام أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته بدون رؤية غيره، وإن 

  .اْلعظم، ما لم يحمل الناَس على ذلك، فإن َحمل فَل تجوز مخالفته

 

« هكذا أمرنا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم»وقال الِكيا الطبري: قوله 

صوموا  " :يحتمل أن يكون تأّول فيه قول رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

وٱختلف في تأويل )قول( ٱبن » وقال ٱبن العربي: " لرؤيته وأفطروا لرؤيته

عباس )هذا(؛ فقيل: رّده ْلنه خبر واحد، وقيل: رّده ْلن اْلقطار مختلفة في 

المطالع؛ وهو الصحيح، ْلن ُكَرْيباً لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت 

بالشهادة، وَل خَلف في الحكم الثابت أنه يجزى فيه خبر الواحد. ونظيره ما 

لجمعة بأَْغمات وأهّل بأشبِيلية ليلة السبت فيكون ْلهل لو ثبت أنه أهّل ليلة ا

كل بلد رؤيتهم؛ ْلن ُسهَيَل يُكشف من أَْغمات وَل يُكشف من أشبيلية؛ وهذا 

 .«يدل على ٱختَلف المطالع

 

وأما مذهب مالك رحمه َّللا في هذه المسألة فروى ٱبن وهب وٱبن  :قلت

وا هَلل رمضان ثم بلغ ذلك القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأ

إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات اْلداء. 

وروى القاضي أبو إسٰحق عن ٱبن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر 

شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البَلد 

ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من القضاء، وإن كان إنما 

البَلد إَل من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في وَليته، أو يكون ثبت 

ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول 

 .مالك

 

بالرفع على أنه خبر ٱبتداء مضمر؛ أي « َشْهرُ »قرأ جمهور الناس  :السابعة

كم شهر، أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان، أو الصوم أو اْليام. ذل

أي ُكتب عليكم شهر « ـُكتِب»وقيل: ٱرتفع على أنه مفعول لم يَُسّم فاعله بـ 

َل ينصرف ْلن النون فيه زائدة. ويجوز أن يكون  «رمضان»رمضان. و 

 آُن {. ٱلَِّذۤي أُْنِزَل فِيِه ٱْلقُرْ  }مرفوعاً على اَلبتداء، وخبره 

 نعت له. « الذي أْنِزل»، و «فََمْن َشِهدَ »وقيل: خبره 
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وقيل: ارتفع على البدل من الصيام. فمن قال: إن الصيام في قوله } ُكتَِب 

يَاُم { هي ثَلثة أيام وعاشوراء قال هنا باَلبتداء.   َعلَْيُكُم ٱلصِّ

ن الصيام، ومن قال: إن الصيام هناك رمضان قال هنا باَلبتداء أو بالبدل م

 أي ُكتِب عليكم شهر رمضان. 

بالنصب. قال الكسائي: المعنى ُكتب « َشْهرَ »وقرأ مجاهد وَشْهُر ْبن َحْوَشب 

 عليكم الصيام، وأن تصوموا شهر رمضان. 

 وقال الفّراء: أي ُكتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان. 

؛ ْلنه يدخل بتصوموا« شهر رمضان»َل يجوز أن ينتصب »قال النحاس: 

في الصلة ثم يفّرق بين الصلة والموصول، وكذلك إن نصبته بالصيام؛ ولكن 

يجوز أن تنصبه على اإلغراء؛ أي ٱلزموا شهر رمضان، وصوموا شهر 

  .«رمضان، وهذا بعيد أيضاً ْلنه لم يتقّدم ذكر الشهر فيغَرى به

 

يَاُم { يدل على الشهر فجاز اإلغراء؛ وهو  قلت: قوله } ُكتَِب َعلَْيُكُم ٱلصِّ

وقال اْلخفش: ٱنتصب على الظرف. وحكي عن الحسن  .ٱختيار أبي عبيد

وأبي عمرو إدغام الراء في الراء؛ وهذا َل يجوز لئَل يجتمع ساكنان؛ 

ويجوز تُقلب حركة الراء على الهاء فتُضم الهاء ثم تُدغم، وهو قول 

 .الكوفيين

 

َل فِيِه ٱْلقُْرآُن { نّص في أن القرآن نزل في الثامنة: قوله تعالى: } ٱلَِّذۤي أُْنزِ 

 :شهر رمضان، وهو يبيّن قوله عز وجل

بَاَرَكةٍ  }  [ 9-7الدخان: ]{ حۤم َوٱْلِكتَاِب ٱْلُمبِيِن إِنَّآ أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة مُّ

 :يعني ليلة القدر، ولقوله

  .[1 :القدر{ إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة ٱْلقَْدرِ  }

في هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان َل في غيره. وَل و

خَلف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر ـ على ما بيناه ـ جملةً 

واحدة، فُوضع في بيت الِعّزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل صلى َّللا عليه 

واْلسباب، وذلك في عشرين وسلم ينزل به نَْجماً نَْجماً في اْلوامر والنواهي 

سنة. وقال ٱبن عباس: أُنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةً واحدة إلى 

الَكتَبة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السَلم نجوماً ـ يعني اْلية 

واْليتين ـ في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة. وقال مقاتل في قوله 
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ٱلَِّذۤي أُْنِزَل فِيِه ٱْلقُْرآُن { قال أنزل من اللّوح تعالى: } َشْهُر َرَمَضاَن 

المحفوظ كّل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السَّفَرة من 

 .اللوح المحفوظ في عشرين شهراً، ونزل به جبريل في عشرين سنة

 

أن القرآن أنزل جملةً »وقول ُمقاتل هذا خَلف ما نُقل من اإلجماع  :قلت

وَّللا أعلم. وروى َواثِلة بن اْلَْسقع عن النبّي صلى َّللا عليه وسلم أنه  «دةً واح

ل ليلة من شهر رمضان والتوراةُ لِست   " :قال أنزلت صحف إبراهيم أو 

  ." مضْين منه واإلنجيُل لثالث عشرة والقرآُن ألربع وعشرين
 

تكون ليلة قلت: وفي هذا الحديث دَللة على ما يقوله الحسن أن ليلة القدر 

 .أربع وعشرين. وسيأتي إن شاء َّللا تعالى بيان هذا

 

اسم لكَلم َّللا تعالى، وهو «: القرآن»قوله تعالى: } ٱْلقُْرآُن {  :التاسعة

بمعنى المقروء، كالمشروب يُسمَّى شراباً، والمكتوب يُسمَّى كتاباً؛ وعلى 

 :اعرهو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً بمعنًى. قال الش :هذا قيل

وا بأْسَمط ُعنواُن الس جود بِهِ   يُقطِّع الل يَل تسبيحاً وقرآناً      ضح 

أي قراءة. وفي صحيح مسلم عن عبد َّللاَّ بن عمر أن في البحر شياطين 

مسجونة أَْوثقها سليمان عليه السَلم يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً، 

 :أي قراءة. وفي التنزيل

  [78 :اإلسراء]{ إِنَّ قُْرآَن ٱْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوداً  َوقُْرآَن ٱْلفَْجرِ  }

أي قراءة الفجر. ويُسمَّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها 

المفعول بٱسم المصدر؛ كتسميتهم للمعلوم علماً وللمضروب ضرباً 

وللمشروب شرباً، كما ذكرنا؛ ثم ٱشتهر اَلستعمال في هذا وٱقترن به 

شرعي، فصار القرآن ٱسماً لكَلم َّللا، حتى إذا قيل: القرآن غير الُعرف ال

  .مخلوق، يراد به المقروء َل القراءة لذلك

 

عاً؛ وقد قال صلى َّللا  وقد يُسمَّى المصحف الذي يُكتب فيه كَلم َّللا قرآناً تََوسُّ

 عليه وسلم

  " ال تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو   " :
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 أراد به المصحف. 

 تق من قرأت الشيء جمعته. وهو مش

وقيل: هو ٱسُم َعلم لكتاب َّللا، غير مشتّق كالتوراة واإلنجيل؛ وهذا يُحكى 

 .عن الشافعّي. والصحيح اَلشتقاق في الجميع، وسيأتي

 

في موضع نصب على الحال « هًُدى»قوله تعالى: } هًُدى لِّلنَّاِس {  :العاشرة

اإلرشاد  { ٍت { عطف عليه. و } ٱْلهَُدىٰ من القرآن، أي هادياً لهم. } َوبَيِّنَا

والبيان، كما تقّدم؛ أي بياناً لهم وإرشاداً. والمراد القرآن بجملته من ُمْحَكم 

وُمتشابه وناسخ ومنسوخ؛ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني 

جمع بيّنة، من بان الشيء « وبَيِّناتٍ »الحَلل والحرام والمواعظ واْلحكام. 

إذا وضح. } َوٱْلفُْرقَاِن { ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل؛ وقد يبين 

 .تقّدم

 

ْهَر فَْليَُصْمهُ { قراءة العامة  الحادية عشرة: قوله تعالى: } فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

بجزم الَلم. وقرأ الحسن واْلعرج بكسر الَلم، وهي َلم اْلمر وَحقُّها الكسر 

وإنما تُوصل  .شيء ففيها وجهان: الجزم والكسرإذا أُفردت؛ فإذا ُوصلت ب

 :والواو كقوله .«فَْليَْعبُُدوا« »فَْليَُصْمهُ »بثَلثة أحرف: بالفاء كقوله 

 [.63الحج: ]{ َوْليُوفُوا }

  .[29 :الحج]{ ثُم  ْليَْقُضوا }:وثُم كقوله 

بمعنى َحَضر، وفيه إضمار؛ أي من شهد منكم المصر في الشهر « َشِهد»و 

 بالغاً صحيحاً مقيماً فليصمه، وهو يقال عاّم فيخّصص بقوله: } فََمن عاقَلً 

ِريضاً أَْو َعلَٰى َسفٍَر { اْلية. وليس الشهر بمفعول وإنما هو  َكاَن ِمنُكم مَّ

ظرف زمان. وقد ٱختلف العلماء في تأويل هذا؛ فقال علّي ٱبن أبي طالب 

ن الصحابة ـ وأبو ِمْجلَز وابن عباس وُسَويد بن َغفَلَة وعائشة ـ أربعة م

ْلمانِّي: من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان  َلحق بن ُحميد وَعبيدة السَّ

مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما 

يُفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم: من 

ليه عّدة من أيام أخر، ومن أدركه حاضراً أدركه رمضان مسافراً أفطر وع

فليصمه. وقال جمهور اْلمة: من شهد أّول الشهر وآخره فليصم ما دام 

مقيماً، فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدل اْلخبار الثابتة. وقد 
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ا على القول اْلول  باب إذا صام أياماً من »ترجم البخاري رحمه َّللا رّدً

ثنا عبد َّللاَّ بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ٱبن شهاب حدّ « رمضان ثم سافر

عن عبيد َّللاَّ بن عبد َّللا بن عتبة عن ٱبن عباس: أن رسول َّللا صلى َّللا 

عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الَكِديد أفطر فأفطر 

  .الناس

 

: والَكِديد ما بين ُعسفان وقُديد  .قال أبو عبد َّللاَّ

 

يحتمل أن يحمل قول علّي رضي َّللا عنه ومن وافقه على السفر قد  :قلت

المندوب كزيارة اإلخوان من الفضَلء والصالحين، أو المباح في طلب 

الرزق الزائد على الكفاية. وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري، 

أو فتح بلد إذا تحقّق ذلك، أو دفع عّدو، فالمرء فيه مخيّر وَل يجب عليه 

مساك؛ بل الفطر فيه أفضل للتقّوى، وإن كان شهد الشهر في بلده وصام اإل

بعضه فيه؛ لحديث ٱبن عباس وغيره، وَل يكون في هذا خَلف إن شاء َّللا، 

وَّللا أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غير 

مجنون وَل مغمى عليه فليصمه، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون 

مادى به طول الشهر فَل قضاء عليه؛ ْلنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها وت

الصيام. ومن ُجّن أّول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. ونَْصب الشهر 

 .«شهد»على هذا التأويل هو على المفعول الصريح بـ 

 

الثانية عشرة: قد تقرر أن فرض الصوم مستحق باإلسَلم والبلوغ والعلم 

فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة بالشهر؛ 

اليوم، وإن كان بعد الفجر ٱستحب لهما اإلمساك، وليس عليهما قضاء 

الماضي من الشهر وَل اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. وقد ٱختلف العلماء في 

الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو 

؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال اإلمام مالك والجمهور: َل

ليس عليه قضاء ما مضى؛ ْلنه إنما شهد الشهر من حين إسَلمه. قال مالك: 

وقال عطاء والحسن: يصوم ما  .وأحّب إلّي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه

ْلكل في يّكف عن ا :بقي ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون

ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد وإسٰحق مثله. وقال ٱبن المنذر: ليس عليه أن 
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يقضي ما مضى من الشهر وَل ذلك اليوم. وقال الباجي: من قال من 

أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع اإلسَلم ـ وهو مقتضى قول مالك 

لمدّونة ٱبن وأكثر أصحابه ـ أوجب عليه اإلمساك في بقية يومه. ورواه في ا

نافع عن مالك، وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا ليسوا 

مخاطبين قال: َل يلزمه اإلمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب 

 .وعبد الملك بن الماجشون، وقاله ٱبن القاِسم

 

نين وهو الصحيح لقوله تعالى: } ٰيأَيُّهَا ٱلَِّذيَن آَمنُوْا { فخاطب المؤم :قلت

دون غيرهم؛ وهذا واضح، فَل يجب عليه اإلمساك في بقية اليوم وَل قضاء 

ما مضى. وتقّدم الكَلم في معنى قوله: } َوَمن َكاَن َمِريضاً أَْو َعلَٰى َسفٍَر 

ْن أَيَّاٍم أَُخَر { والحمد هلل  .فَِعدَّةٌ مِّ

 

ُ بُِكُم ٱْليُْسَر  « اْليُُسرَ »{ قراءة جماعٍة الثالثة عشرة: قوله تعالى: } يُِريُد ٱهللَّ

  .«اْلُعُسر»بضم السين لغتان، وكذلك 

 

الصوم في « العسر»الفطر في السفر، و « اليسر»قال مجاهد والضحاك: 

 :السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين؛ كما قال تعالى

يِن ِمْن َحَرجٍ  }  [، 18الحج: { َوَما َجَعَل َعلَْيكْم فِي ٱلدِّ

 النبّي صلى َّللا عليه وسلم وروي عن

 ،  " دين هللا يُسر " :

ُروا " :وقال صلى َّللا عليه وسلم ُروا وال تَُعسِّ   " يَسِّ

 واليسر من السهولة، ومنه اليسار للغنى. 

يت اليد اليسرى تفاؤَلً، أو ْلنه يسهل له اْلمر بمعاونتها لليمنى؛ قوَلن.  وُسمِّ

 ْسَر { وقوله: } َوَلَ يُِريُد بُِكُم ٱْلعُ 

ُ بُِكُم ٱْليُْسَر { فكرر تأكيداً   .وهو بمعنى قوله: } يُِريُد ٱهللَّ

 

الرابعة عشرة: دلّت اْلية على أن َّللا سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة 

على الذات. هذا مذهب أهل السنة؛ كما أنه عالم بعلم، قادٌر بقدرة، حيٌّ 

بكَلم. وهذه كلها معاٍن وجودية  بحياة، سميٌع بسمع، بصيٌر ببصر؛ متكلمٌ 

يعة إلى نَْفيِها؛ تعالى َّللا عن  أزلية زائدة على الذات. وذهب الفَلسفة والشِّ
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قول الزائغين وإبطال المبطلين. والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال: لو 

لم يَْصُدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لكان كل 

رادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة؛ فإّن من كانت له الصفات ما ليس بذي إ

اإلرادية فله أن يخصص الشيء وله أَل يخّصصه؛ فالعقل السليم يقضي بأن 

ذلك كمال له وليس بنقصان، حتى أنه لو قُّدر بالوهم سلب ذلك اْلمر عنه لقد 

ن يكون ما لم يتّصف كان حاله أّوَلً أكمل بالنسبة إلى حاله ثانياً، فلم يبق إَل أ

أنقص مما هو متّصف به، وَل يخفى ما فيه من المحال؛ فإنه كيف يتصّور 

أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، والخالق أنقص منه، والبديهة تقضي 

برّده وإبطاله. وقد وصف نفسه جّل جَلله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال 

 [ 72: البروج]{ فَعَّاٌل لَِّما يُِريدُ  } :تعالى

ُ بُِكُم ٱْليُْسَر َوَلَ يُِريُد بُِكُم ٱْلُعْسَر {  وقال سبحانه: } يُِريُد ٱهللَّ

ُ أَن يَُخفَِّف َعْنُكمْ  } :وقال   ، [28 :النساء]{ يُِريُد ٱهللَّ

إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العالَم على غاية من الحكمة 

وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه، فالذي  واإلتقان واَلنتظام واإلحكام،

خّصصه بالوجود يجب أن يكون مريداً له قادراً عليه عالماً به؛ فإن لم يكن 

عالماً قادراً َل يصح منه صدور شيء؛ ومن لم يكن عالماً وإن كان قادراً لم 

يكن ما صدر منه على نظام الحكمة واإلتقان، ومن لم يكن مريداً لم يكن 

ض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأْولى من العكس؛ تخصيص بع

إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه قادراً مريداً وجب أن يكون 

حيًّا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات؛ ويلزم من كونه حيًّا أن يكون سميعاً 

أضدادها بصيراً متكلماً؛ فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه َل محالة متّصف ب

كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد؛ والبارىء سبحانه 

  .وتعالى يتقّدس عن أن يتّصف بما يوجب في ذاته نقصاً 

 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: } َولِتُْكِملُوْا ٱْلِعدَّةَ { فيه تأويَلن: أحدهما: إكمال 

هَلل سواء كانت عّدة اْلداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثاني: عّدة ال

تسعاً وعشرين أو ثَلثين. قال جابر بن عبد َّللاَّ قال النبّي صلى َّللا عليه 

  " إن الشهر يكون تسعاً وعشرين " :وسلم

 وفي هذا َرّد لتأويل من تأّول قوله صلى َّللا عليه وسلم

  " شهَرا ِعيد ال ينقصان رمضان وذو الحجة " :



36 

 

خرجه أبو داود. وتأّوله جمهور العلماء أنهما َل ينقصان عن ثَلثين يوماً، أ

على معنى أنهما َل ينقصان في اْلجر وتكفير الخطايا، سواء كانا من تسع 

 .وعشرين أو ثَلثين

 

السادسة عشرة: وَل ٱعتبار برؤية هَلل شّوال يوم الثَلثين من رمضان 

نهاراً بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح. وقد ٱختلف الرواة عن عمر 

في هذه المسألة فروى الدَّاَرقُْطنِي عن شقيّق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن 

بخانقين قال في كتابه: إن اْلِهلّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهَلل 

نهاراً فَل تُفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه باْلمس. وذكره أبو عمر 

ئل قال: كتب إلينا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن اْلعمش عن أبي وا

عمر...؛ فذكره. قال أبو عمر: وُروي عن علّي بن أبي طالب مثل ما ذكره 

عبد الرزاق أيضاً، وهو قول ٱبن مسعود وٱبن عمر وأنس بن مالك، وبه قال 

مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد ٱبن الحسن واللّيث واْلوزاعي، وبه قال 

يوسف: إن ُرؤي بعد الزوال فهو  أحمد وإسٰحق. وقال سفيان الثّورّي وأبو

لليلة التي تأتي، وإن ُرؤي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية. ورُوي مثل ذلك 

عن عمر، ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن ِشباٍك عن إبراهيم 

إذا رأيتم الهَلل نهاراً قبل أن تزول »قال: كتب عمر إلى عتبة بن فَْرقَد 

فطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فَل تُفطروا الشمس لتمام ثَلثين فأ

؛ وُروي عن علّي مثله. وَل يصّح في هذه المسألة شيء من «حتى تمسوا

جهة اإلسناد عن علّي. وُروي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثورّي، وإليه 

ذهب عبد الملك بن حبيب، وبه كان يُفتي بقُْرطبة. وٱختلف عن عمر بن عبد 

في هذه المسألة؛ قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب  العزيز

إليه مالك والشافعّي وأبو حنيفة متّصل، والحديث الذي روي عنه بمذهب 

الثّوري متقطع، والمصير إلى المتّصل أَْولَى. وقد ٱحتج من ذهب مذهب 

 الثورّي بأن قال: حديث اْلعمش ُمجَمل لم يخّص فيه قبل الزوال وَل بعده،

 .وحديث إبراهيم مفّسر، فهو أْولى أن يقال به

 

قد روي مرفوعاً معنى ما روي عن عمر متصَلً موقوفاً روته عائشة  :قلت

زوج النبي صلى َّللا عليه وسلم قالت: أصبح رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم 

  .صائماً ُصبح ثَلثين يوماً، فرأى هَلل شّوال نهاراً فلم يُفطر حتى أمسى
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الّدراَقُْطني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدي حّدثنا معاذ بن أخرجه 

محمد اْلنصاري قال: سألت الزهرّي عن هَلل شّوال إذا رؤي باكراً؛ قال 

سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رؤي هَلل شّوال بعد أن طلع الفجر إلى 

: العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي ت جيء؛ قال أبو عبد َّللاَّ

 وهذا مجمع عليه.

 

السابعة عشرة: روى الدَّاَرقُْطنِّي عن ِرْبِعّي بن ِحراش عن رجل من 

أصحاب النبّي صلى َّللا عليه وسلم قال: ٱختلف الناس في آخر يوم من 

رمضان فقدم أعرابيّان فشهدا عند النبّي صلى َّللا عليه وسلم باهلل ْلهََل 

يّة؛ فأمر رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم )الناس( أن يُفطروا الهَلَل أمس َعش

وأن يغدوا إلى ُمصَلّهم. قال الدَّاَرقُْطنِي: هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو 

عمر: َل خَلف عن مالك وأصحابه أنه َل تُصلّى صَلة العيد في غير يوم 

قول  العيد وَل في يوم العيد بعد الزوال؛ وحكي عن أبي حنيفة. وٱختلف

الشافعي في هذه المسألة؛ فمّرة قال بقول مالك، وٱختاره المِزنّي وقال: إذا لم 

يجز أن تُصلّى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأْحَرى 

أَل تُصلِّي فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تّصلى في اليوم الثاني 

أن يثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر:  ُضًحى. وقال البَُويطي: َل تصلّي إَل

لو قُضيت صَلة العيد بعد خروج وقتها ْلشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في 

سائر السنن أنها َل تُقضى؛ فهذه مثلها. وقال الثوري واْلوزاعي وأحمد بن 

حنبل: يخرجون من الغد، وقاله أبو يوسف في اإلمَلء. وقال الحسن بن 

في الفطر ويخرجون في اْلضحى. قال أبو صالح بن َحّي: َل يخرجون 

يوسف: وأما في اْلضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. قال أبو عمر: ْلن 

اْلضحى أيام عيد وهي صَلة عيد، وليس الفطر يوم عيد إَل يوم واحد، فإذا 

لم تصّل فيه لم تُْقَض في غيره؛ ْلنها ليست بفريضة فتُْقَضى. وقال الليث بن 

 في الفطر واْلضحى من الغد.سعد: يخرجون 

 

قلت: والقول بالخروج إن شاء َّللا أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك، وَل يمتنع أن 

يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى 

 الترمذّي عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم:
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 فليصلهما بعد ما تطلع الشمس " " َمن لم يَُصل  ركعتي الفجر  

صّححه أبو محمد. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه 

يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسٰحق وٱبن المبارك. وروي عن 

 عمر أنه فعله.

قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي 

  عد طلوع الشمس إن شاء.الفجر فإنه يصلّيهما ب

 

وقيل: َل يصلّيهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصلّيهما فهل ما يفعله قضاء، أو 

ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. قال الشيخ أبو بكر: وهذا 

 .الجاري على أصل المذهب، وِذْكر القضاء تجّوز

 

ني على هذا اْلصل، وَل يبعد أن يكون حكم صَلة الفطر في اليوم الثا :قلت

نَّة. روى النسائي  نَة مع ما ثبت من السُّ َلسيّما مع كونها مّرة واحدة في السَّ

أخبرني عمرو بن علّي قال حّدثنا يحيى قال حّدثنا شعبة قال حّدثني أبو  :قال

بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له: أن قوماً رأُوا الهَلل فأتوا النبّي 

فأمرهم أن يُفطروا بعدما ٱرتفع النهار وأن يخرجوا إلى صلى َّللا عليه وسلم 

 .العيد من الغد. في رواية: ويخرجوا لمصَلّهم من الغد

 

الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ـ في بعض ما روي عنه 

 ـ والحسن وقتادة واْلعرج 

ةَ { بالتشديد. والباقون بالتخفيف تار الكسائي التخفيف؛ وٱخ .} َولِتُْكِملُوْا ٱْلِعدَّ

 :كقوله عز وجل

 

 [. 9المائدة: ]{  ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكمْ  }

 :قال النحاس: وهما لغتان بمعنًى واحد؛ كما قال عز وجل

  .[17 :الطارق]{ فََمهِِّل ٱْلَكافِِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيداً  }

ذا وبين ما تقّدم أن بإسكان الَلم، والفرق بين ه« ولتكملوا»وَل يجوز 

التقدير: ويريد ْلن تكملوا، وَل يجوز حذف أن والكسرة؛ هذا قول 

 :البصريين، ونحوه قول ُكثَيِّر أبو صخر



39 

 

     أريد ألنسى ذكرها
 

أي ْلن أنسى، وهذه الَلم هي الداخلة على المفعول؛ كالتي في قولك: 

ة بفعل مضمر ضربت لزيد؛ المعنى ويريد إكمال العّدة. وقيل: هي متعلق

بعُد، تقديره: وْلن تكملوا العّدة رّخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين 

 :وحكاه النحاس عن الفّراء. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ ومثله

َماَواِت َوٱألَْرِض َولِيَُكوَن ِمَن ٱْلُموقِنِينَ  }  { َوَكَذلَِك نُِرۤي إِْبَراِهيَم َملَُكوَت ٱلسَّ
أي وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. وقيل: الواو ُمْقَحمة. وقيل:  [75 :اْلنعام]

يحتمل أن تكون هذه الَلم َلم اْلمر والواو عاطفة جملة كَلم على جملة 

كَلم. وقال أبو إسٰحق إبراهيم بن الّسِري: هو محمول على المعنى، 

أنشده  والتقدير: فعل َّللا ذلك ليسهّل عليكم ولتكملوا العّدة، قال: ومثله ما

 :سيبويه

 إال رواِكَد َجْمُرهن  هباء     بادْت وغي ر آيهن  مع البِلَى

ا سواُء قَذاله ٌج أم   فَبََدا وغي ب ساَره الَمْعَزاءُ      وُمَشجَّ

َشاده يَشيده َشْيداً َجّصصه؛ ْلن معناه بادت إَل رواكد بها رواكد، فكأنه قال: 

 .وبها مشجج أو ثَمَّ مشّجج

 

َ التاسعة عشر  ( { ة: قوله تعالى: } َولِتَُكبُِّروْا ٱهللَّ

 

عطف عليه، ومعناه الحّض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور 

وٱختلف الناس في حّده؛ فقال الشافعي: ُروي عن سعيد ابن  .أهل التأويل

المسيّب وُعْروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحّمدون، قال: 

النحر بها. وقال ٱبن عباس: َحقٌّ على المسلمين إذا رأوا هَلل وتشبه ليلة 

  .شّوال أن يكبّروا

 

وُروي عنه: يكبّر المرء من رؤية الهَلل إلى ٱنقضاء الخطبة، ويمسك وقت 

خروج اإلمام ويكبّر بتكبيره. وقال قوم: يكبّر من رؤية الهَلل إلى خروج 

الفطر. زيد بن أسلم: يكبّرون إذا اإلمام للصَلة. وقال سفيان: هو التكبير يوم 

خرجوا إلى الُمَصلّى فإذا ٱنقضت الصَلة ٱنقضى العيد. وهذا مذهب مالك، 

قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج اإلمام. وروى ٱبن 
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القاسم وعلّي بن زياد: أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فَل يكبّر في طريقه 

ن غدا بعد الطلوع فْليُكبِّر في طريقه إلى وَل جلوسه حتى تطلع الشمس، وإ

الُمصلَّى وإذا جلس حتى يخرج اإلمام. والفطر واْلضحى في ذلك سواء عند 

مالك، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يُكبِّر في اْلضحى وَل يُكبّر في 

َ { وْلن هذا يوم عيد } :الفطر؛ والدليل عليه قوله تعالى َل  َولِتَُكبُِّروْا ٱهللَّ

يتكّرر في العام فُسّن التّكبير في الخروج إليه كاْلضحى. وروى الدَّاَرقُْطنِي 

لَِمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشّد منهم في  عن أبي عبد الرحمن السُّ

اْلضحى. وُرِوَي عن ٱبن عمر: أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم كان 

يأتي الُمصلَّى. وروي عن ٱبن  يكبّر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى

عمر: أنه كان إذا غدا يوم اْلضحى ويوم الفطر يَجهر بالتكبير حتى يأتي 

المصلَّى ثم يكبّر حتى يأتي اإلمام. وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد 

الفطر من أصحاب النبّي صلى َّللا عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ٱبن المنذر 

عن إلياس. وكان الشافعّي يقول إذا رأى هَلل  قال: وحكى ذلك اْلوزاعي

شّوال: أحببت أن يكبّر الناس جماعةً وفرادى، وَل يزالون يكبّرون 

ويُظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلّى وحين يخرج اإلمام إلى الصَلة، 

وكذلك أحّب ليلة اْلضحى لمن لم يحج. وسيأتي حكم صَلة العيَدْين والتكبير 

 .إن شاء َّللا تعالى« الكوثر»و  { بِِّح ٱْسَم َربَِّك ٱْلَْعلَىٰ فيهما في } سَ 

 

الموفِّية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: َّللا أكبر َّللا 

. ومن العلماء من يكبّر  أكبر َّللا أكبر، ثَلثاً؛ وروي عن جابر بن عبد َّللاَّ

ل: َّللا أكبر كبيرا، والحمد هلل ويُهَلِّل ويَُسبّح أثناء التكبير. ومنهم من يقو

كثيرا، وسبحان َّللا بُكرةً وأصيَل. وكان ٱبن المبارك يقول إذا خرج من يوم 

الفطر: َّللا أكبر َّللا أكبر، َل إٰله إَل َّللا، وَّللا أكبر وهلل الحمد، َّللا أكبر على 

اسع. وقال أحمد: هو و .ما هدانا. قال ٱبن المنذر: وكان مالك َل يَُحّد فيه حّدا

وٱختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه »قال ٱبن العربي: 

 .«أميل

 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: } َعلَٰى َما هََداُكْم { قيل: لما ضّل فيه 

ا كانت الجاهلية تفعله من  النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدَلً عمَّ
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تعديد المناقب. وقيل: لتعظّموه على ما التفاخر باْلباء والتظاهر باْلحساب و

  .{ أرشدكم إليه من الشرائع؛ فهو عام. وتقّدم معنى } َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

 

يبُوْا َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ ٱلدَّاِع إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَجِ  }

 6.1البقرة { لِي َوْليُْؤِمنُوْا بِي لََعلَّهُْم يَْرُشُدونَ 

 فيه أربع مسائل:

اْلولى: قوله تعالى: } َوإَِذا َسأَلََك { المعنى وإذا سألوك عن المعبود 

فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي، ويعلم ما يفعله العبد 

؛ فقال مقاتل: إن عمر من صوم وصَلة وغير ذلك. وٱختلف في سبب نزولها

رضي َّللا عنه واقع ٱمرأته بعدما صلّى العشاء فندم على ذلك وبكى؛ وجاء 

ا؛ وكان ذلك  إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فأخبره بذلك ورجع مغتمَّ

قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه اْلية: } َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب 

جب عليهم في اَلبتداء ترك اْلكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم {. وقيل: لما و

ندم؛ فنزلت هذه اْلية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم؛ على ما يأتي بيانه. 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ٱبن عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع 

ربّنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام، وغلظ كل 

اء مثل ذلك؟ فنزلت هذه اْلية. وقال الحسن: سببها أن قوماً قالوا للنبّي سم

صلى َّللا عليه وسلم: أقريب ربّنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت. وقال 

  عطاء وقتادة: لما نزلت:

 [ 26]غافر:  { َوقَاَل َربُُّكـْم ٱْدُعونِۤي أَْستَِجْب لَُكمْ  }

 نزلت.قال قوم: في أّي ساعة ندعوه؟ ف

 

الثانية: قوله تعالى: } فَإِنِّي قَِريٌب { أي باإلجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قريب 

 من أوليائي باإلفضال واإلنعام.

 

 الثالثة: قوله تعالى: 

 } أُِجيُب َدْعَوةَ ٱلدَّاِع إَِذا َدَعاِن { أي أقبل عبادة من عبدني؛ 

 فالدعاء بمعنى العبادة، 
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ه ما رواه أبو داود عن النُّعمان بن بَشير عن واإلجابة بمعنى القبول. دليل

 النبّي صلى َّللا عليه وسلم قال:

 " الدعاء هو العبادة قال ربكم ٱدعوني أستجب لكم "  

َي الدعاء عبادة؛ ومنه قوله تعالى: إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي  } فُسمِّ

 [ أي دعائي.26: ]غافر{ َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ 

 

 فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسّماه عبادة، ووعد بأن يستجيب لهم. 

روى لَيث عن َشهر بن َحْوَشب عن ُعبادة بن الّصامت قال سمعت رسول 

 َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول:

 8" أُْعِطيَْت أمتي ثالثاً لم تُعط إال األنبياءَ  

  ني أستجب لك وقال لهذه األمة ن هللا إذا بعث نبِي ًا قال ٱدعاك

 ٱدعوني أستجب لكم 

  ين من َحرج  وكان هللا إذا بعث النبي  قال له ما جعل عليك في الدِّ

  ين من حرج  وقال لهذه األمة ما جعل عليكم في الدِّ

  وكان هللا إذا بعث النبي  جعله شهيداً على قومه وجعل هذه األمة

 ُشهداَء على الناس " 

 

 } ٱْدُعونِۤي أَْستَِجْب لَُكْم { بَِعّي يقول: عجبت لهذه اْلمة فيوكان خالد الرَّ 

 بالدعاء مرهمأ  

 جابة،باإل ووعدهم  

 َشْرط بينهما وليس . 

 قال له قائل مثل ماذا؟ 

ِر ٱلَِّذين آمَ }قال مثل قوله: الَِحاتِ َوبَشِّ  { فهاهنا َشْرط، نُوْا َوَعِملُوْا ٱلصَّ

ِر ٱلَِّذيَن آمَ   نُۤوْا أَنَّ لَهُْم قََدَم ِصْدٍق { فليس فيه َشْرط العمل، وقوله: } َوبَشِّ

يَن { فها هنا َشرط، وقوله: َ ُمْخلِِصيَن لَهُ ٱلدِّ   ومثل قوله: } فَٱْدُعوْا ٱهللَّ

 [ 26غافر: ]{ ٱْدُعونِۤي أَْستَِجْب لَُكمْ  }

 ليس فيه شرط. 

 .اُء لهم ذلكوكانت اْلمم تقرع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل اْلنبي

 فإن قيل: فما للّداعي قد يدعو فَل يَُجاب؟ 
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َل يقتضي « أْستَِجبْ « »أِجيب»فالجواب أن يُعلم أن قوله الحق في اْليتين 

اَلستجابة مطلقاً لكل داٍع على التفصيل، وَل بكّل مطلوب على التفصيل، فقد 

 :قال ربُّنا تبارك وتعالى في آية أخرى

عاً َوُخْفيَةً إِنَّهُ الَ يُِحبُّ ٱْلُمْعتَِدينَ ٱْدُعوْا َربَُّكْم تَ  }   [55 :اْلعراف]( َضرُّ

وكل ُمِصر  على كبيرة عالماً بها أو جاهَلً فهو ُمْعتٍد، وقد أخبر أنه َل يحب 

المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع اَلعتداء كثيرة؛ يأتي بيانها هنا وفي 

 إن شاء َّللا تعالى. « اْلعراف»

فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إلَْيِه إْن  } :لعلماء: أجيب إن شئُت؛ كما قالوقال بعض ا

  [41 :اْلنعام] { َشاءَ 

 

 فيكون هذا من باب المطلق والمقيّد. 

وقد دعا النبّي صلى َّللا عليه وسلم في ثَلٍث فأُْعِطَي ٱْثنتين وُمنع واحدة، 

 إن شاء َّللا تعالى.  «اْلنعام»على ما يأتي بيانه في 

: إنما مقصود هذا اإلخبار تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم وقيل

سبحانه أنه يجيب دعاء الداعين في الجملة، وأنه قريب من العبد يسمع 

 دعاءه ويعلم ٱضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء

ِ َمن الَّ يَْستَِجيُب لَهُ  }  [5 :اْلحقاف]{ َوَمْن أََضلُّ ِممَّن يَْدُعو ِمن ُدوِن ٱهللَّ

 اْلية. 

فاإلجابة كانت حاصلة  .وقد يجيب السيُّد عبَده والوالُد ولَده ثم َل يعطيه ُسْؤله

َل محالَة عند وجود الدعوة؛ ْلن أجيب وأستجب خبر َل يُنسخ فيصير 

المخبر كذاباً. يدّل على هذا التأويل ما رَوى ٱبن عمر عن النبّي صلى َّللا 

 عليه وسلم قال

  " لدعاء فُتحت له أبواب اإلجابةمن فُتح له في ا " :

وأوحى َّللا تعالى إلى داود: أْن قل للظلمة من عبادي َل يدعوني فإني 

أْوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم. وقال 

قوم: إن َّللا يجيب كّل الدعاء؛ فإّما أن تظهر اإلجابة في الدنيا، وإّما أن يكفّر 

يّدخر له في اْلخرة؛ لما رواه أبو سعيد الُخْدِرّي قال قال عنه، وإّما أن 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم  " :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

ا  ل له دعوته وإم  ا أن يُعج  وال قطيعة َرِحم إال أعطاه هللا بها إحدى ثالث إم 

ا أن يكف  عنه من السوء بمثلها ن نُكثر؟ قال: إذ :قالوا " أن يد خر له وإم 
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خّرجه أبو عمر بن عبد البر، وصححه أبو محمد عبد الحق، «. َّللا أكثر»

وهو في الموطّأ منقطع الّسند. قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في التفسير 

 المسند لقول َّللا تعالى

  [60 :غافر]{ ٱْدُعونِۤي أَْستَِجْب لَُكمْ  }

بد دعا أستجيب له؛ فإن كان فهذا كله من اإلجابة. وقال ٱبن عباس: كل ع

الذي يدعو به رزقَا له في الدنيا أعطيَه، وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا ُذِخر 

  .له

قلت: وحديث أبي سعيد اْلُخْدِرّي وإن كان إذناً باإلجابة في إحدى ثَلث فقد 

 :دلّك على صحة ما تقّدم من ٱجتناب اَلبتداء المانع من اإلجابة حيث قال فيه

  " ما لم يَستعجل»وزاد مسلم: « لم يَْدُع بإثم أو قطيعة َرِحم ما "
 رواه عن أبي هريرة عن النبّي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

ال يزال يُستجاب للعبد ما لم يَْدُع بإثم أو قطيعة َرِحم ما لم يَستعِجل ـ  " :

لم أر قيل: يا رسول هللا، ما االستعجال؟ قال ـ يقول قد َدعوُت وقد َدعوُت ف

  " يستجيب لي فَيَْستَْحِسر عند ذلك ويََدُع الدعاء
وروى البخارّي ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول َّللا صلى َّللا 

 عليه وسلم قال

  " يُستجاب ألحدكم ما لم يَْعَجل يقول َدعوُت فلم يُستجب لي " :

ار عن اإلخب« يُستجاب ْلحدكم»قال علماؤنا رحمة َّللا عليهم: يحتمل قوله 

وقوع اإلجابة، واإلخبار عن جواز وقوعها؛ فإذا كان بمعنى  ()وجوب

اإلخبار عن الوجوب والوقوع فإن اإلجابة تكون بمعنى الثَلثة اْلشياء 

المتقّدمة. فإذا قال: قد دعوت فلم يُستجب لي، بطل وقوع أحد هذه الثَلثة 

جابة فإن اْلشياء وَعِرَي الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى جواز اإل

اإلجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاّصةً، ويمنع من ذلك قول الداعي: قد 

 .دعوُت فلم يُستجب لي؛ ْلن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والّسخط

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناه؛ قال صلى 

 َّللا عليه وسلم

فَر أشْ  " : َعَث أْغبَر يمد  يديه إلى السماء يا َرب  يا َرب  الرجل يُطيل الس 

وَمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وُغِذَي بالحرام فأنَّى يُستجاب 

  " لذلك
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وهذا ٱستفهام على جهة اَلستبعاد من قبول دعاء َمن هذه صفته، فإن إجابة 

 الدعاء َل بّد لها من شروط 

  في الداعي 

  وفي الدعاء 

 دعو به. وفي الشيء الم 

  ،فمن َشْرط الداعي أن يكون عالماً بأن َل قادر على حاجته إَل َّللا

وأن الوسائط في قبضته ومسّخرة بتسخيره، وأن يدعو بنيّة صادقة 

وحضور قلب، فإن َّللا َل يستجيب دعاء من قلِب غافٍل َلٍه، وأن 

 يكون مجتنباً ْلكل الحرام، وأَل يمّل من الدعاء. 

 يه أن يكون من اْلمور الجائزة الطلب والفعل ومن َشرط المدعو ف

 شرعاً؛ كما قال

  " ما لم يَْدُع بإثم أو قِطيعةَ َرِحم " :

حم جميع حقوق  فيدخل في اإلثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في الرَّ

 المسلمين ومظالمهم. 

 وقال سهل بن عبد َّللاَّ التُّْستَِرّي: شروط الدعاء سبعة: 

 ع التضرّ  ّولهاأ 

  والخوف 

  والرجاء 

  والمداومة 

  والخشوع 

  والعموم 

  .وأكل الحَلل 

  للّدعاء نإ: عطاء بنٱوقال 

 اناً كرأ  

 جنحةأو  

 سباباً أو  

 وقاتاً؛أو  

 قَِوَي، انهكرأ وافق نإف  
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 السماء، في طار جنحتهأ وافق نإو  

 فاز، مواقيته وافق نإو  

 نجحأ سبابهأ وافق نإو.  

 

 فأركانه 

 تكانة والخشوع، واَلس فةأحضور القلب والر 

  ،وأجنحته الصدق 

  ،ومواقيته اْلسحار 

  .وأسبابه الصَلة على محمد صلى َّللا عليه وسلم 

  ـ ربعأوقيل: شرائطه 

 الوحدة، عند القلب حفظ ّولهاأ  

 الخلق، مع اللسان وحفظ  

 يَِحّل، َل ما لىإ النظر عن العين وحفظ  

 الحرام من البطن وحفظ . 

 يكون سليماً من اللّحن؛ كما أنشد بعضهم: نأ الدعاء َشْرط نمِ  نّ إ: قيل وقد

 كذاك إذا دعاه ال يجيب     ينادي ربَّه بالل حن لَْيثٌ 

 وقيل إلبراهيم بن أْدهم: ما بالنا ندعو فَل يُستجاب لنا؟ قال: 

 تطيعوه، فلم َّللا عرفتم مكنْل  

 ُسنّته، تتّبعوا فلم الرسول وعرفتم  

 به، عملوات فلم القرآن وعرفتم  

 َّللا فلم تؤّدوا شكرها،  نِعم لتمأكو 

  ،وعرفتم الجنة فلم تطلبوها 

  ،وعرفتم النار فلم تهربوا منها 

  ،وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه 

  ،وعرفتم الموت فلم تستعّدوا له 

  ،ودفنتم اْلموات فلم تعتبروا 

  .وتركتم عيوبكم وٱشتغلتم بعيوب الناس 
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نَْوف، إن َّللا أوحى إلى داود أن  يا: الِيّ كَ  عنه لنَْوف البِ قال علّي رضي َّللا

 ُمْر بني إسرائيل 

 طاهرة، بقلوب َلإ بيوتي من بيتاً  يدخلوا َلّ أ  

 خاشعة، بصارأو  

 نقيّة؛ يدٍ أو  

 منهم، حدْل ستجيبأ َل نيإف  

 نوف، يا. مظلمة خلقي من حدْل دام ما  

 شاعراً  وننكت َل  

 َعِريفاً  وَل  

 شرطياً  وَل  

 جابياً  وَل 

  ،ًوَل َعّشارا 

  ّفإن داود قام في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة َل يدعو عبد إَل

استجيب له فيها، إَل أن يكون َعِريفاً أو شرطيًّا أو جابياً أو َعَشاراً، 

 أو صاحب َعْرطَبَة، وهي الطُّنبور، أو صاحب ُكوبة، وهي الطبل. 

 

أعطني إْن شئَت، اللَّهُّم ٱغفر لي إن  قال علماؤنا: وَل يَقُل الداعي: اللَّهُمّ 

شئَت، اللَّهُّم ٱرحمني إن شئَت؛ بل يَعري سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة، 

 ويسأل سؤال من يعلم أنه َل يفعل إَل أن يشاء. 

 

نوع من اَلستغناء عن مغفرته وعطائه « إن شئت»وأيضاً فإن في قوله: 

ا فٱفعل؛ َل يستعمل هذا إَل ورحمته؛ كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذ

مع الغنّي عنه، وأما المضطّر إليه فإنه يعزم في مسألته ويسأل سؤال فقير 

 مضطّر إلى ما سأله. 

روى اْلئمة واللفظ للبخارّي عن أنس بن مالك قال قال رسول َّللا صلى َّللا 

 عليه وسلم:

فأعطني فإنه ال  " إذا دعا أحدكم فليعِزم المسألة وال يقولن  اللَُّهم  إن شئتَ  

 ُمْستَْكِره له " 

، الل ُهم  ٱرحمني إن شئت "  وفي المَوطّأ:  " اللَُّهم  ٱغفر لي إن شئت 
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دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد « فليعِزم المسألة»قال علماؤنا: قوله 

في الدعاء ويكون على رجاء من اإلجابة، وَل يقنط من رحمة َّللا؛ ْلنه 

سفيان ابن ُعيَْينَة: َل يمنعّن أحداً من الدعاء ما يعلمه من يدعو كريماً. قال 

نفسه فإن َّللا قد أجاب دعاء شّر الخلق إبليس؛ قال: َرّب فأْنِظرني إلى يوم 

  يُبعثون؛ قال فإنك من المنظرين.

 

 وللّدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها اإلجابة، 

 السََّحرك كوذل  

 الفطر، ووقت  

 إلقامة، وا ذاناْل بين وما 

  وما بين الظهر والعصر في يوم اْلربعاء؛ 

  وأوقات اَلضطرار 

  وحالة السفر 

  ،والمرض 

  وعند نزول المطر 

  .والصَّف في سبيل َّللا 

 . مواضعها في بيانها تيأوي اْلثار، به جاءت هذا لك

 القشعريرة؟ تجد َلأ َشْهر، يا: له قالت الّدرداء مّ أ نأ َحْوَشب بن َشْهر وروى

 ت: فٱدع َّللا فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. قال. نعم قلت

 

: دعا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم في مسجد الفتح  وقال جابر بن عبد َّللاَّ

ثَلثاً يوم اإلثنين ويوم الثَلثاء فٱستجيب له يوم اْلربعاء بين الصَلتين. 

 فعرفُت السرور في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أْمٌر ُمِهّم غليظ إَل تََوّخيتُ 

 .تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف اإلجابة

 

فْليَْدُعوا  :قوله تعالى: } فَْليَْستَِجيبُوْا لِي { قال أبو رجاء الخراسانيّ  :الرابعة

 لي. 

 وقال ٱبن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. 
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 أي طلب الشيء إَل ما َشّد؛ مثل ٱستغنى َّللا. « ٱستفعل»وهذا هو باب 

عنى فليجيبوا إلّي فيما دعوتهم إليه من اإليمان؛ أي الم :وقال مجاهد وغيره

  .الطاعة والعمل

 :ويقال: أجاب وٱستجاب بمعنًى؛ ومنه قول الشاعر

     فلم يستجبه عند ذاك مجيب
 

 أي لم يجبه. والسين زائدة والَلم َلم اْلمر. 

 وَجَزمت َلم اْلمر ْلنها تجعل الفعل مستقبَلً َل غير،« َوْليُْؤِمنُوا»وكذا 

 فأشبهت إْن التي للشرط. 

 ْلنها َل تقع إَل على الفعل.  :وقيل

والرشاد خَلف الَغّي. وقد َرَشد يَْرُشد ُرْشداً. وَرِشد )بالكسر( يَْرَشَد َرَشداً، 

والَمراِشد: مقاصد الطرق. والطريق اْلْرَشد: نحو  .لغة فيه. وأرشده َّللا

وأمُّ راشد: ُكنية للفأرة.  اْلقصد. وتقول: هو لرْشدٍة. خَلف قولك: لِزْنيَة.

َشد  :وبنو َرْشدان ْشد والرَّ بطن من العرب؛ عن الجوهري. وقال الهََرِوي: الرُّ

 .«لََعلَّهُْم يَْرُشُدون»الهدى واَلستقامة؛ ومنه قوله:  :والرشاد

 

 

فَُث إِلَ  } يَاِم ٱلرَّ ٰى نَِسآئُِكْم هُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَّهُنَّ َعلَِم أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ ٱلصِّ

ِشُروهُنَّ َوٱْبتَُغواْ  ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَٱْلَن بَٰ ٱهللَّ

ُ لَُكْم َوُكلُوْا َوٱْشَربُوْا َحتَّٰى يَتَ  بَيََّن لَُكُم ٱْلَخيْطُ ٱْلَْبيَُض ِمَن ٱْلَخْيِط َما َكتََب ٱهللَّ

ِكفُوَن فِي  ِشُروهُنَّ َوأَْنتُْم َعٰ يَاَم إِلَى ٱلَّلْيِل َوَلَ تُبَٰ وْا ٱلصِّ ٱْلَْسَوِد ِمَن ٱْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

ُ َءايَٰ  ِ فََلَ تَْقَربُوهَا َكٰذلَِك يُبَيُِّن ٱهللَّ ِجِد تِْلَك ُحُدوُد ٱهللَّ  تِِه لِلنَّاِس لََعلَّهُْم يَتَّقُونَ ٱْلَمَسٰ

}6.7 

 فيه ست وثَلثون مسألة:

 

يقتضي أنه كان محّرماً قبل « أُِحلَّ »اْلولى: قوله تعالى: } أُِحلَّ لَُكْم { لفظ 

ذلك ثم نُسخ. روى أبو داود عن ٱبن أبي لَْيلَى قال وحّدثنا أصحابنا قال: 

كل حتى يصبح، قال: فجاء عمر وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأ

فأراد ٱمرأته فقالت: إني قد نمت؛ فظن أنها تعتّل فأتاها. فجاء رجل من 

اْلنصار فأراد طعاماً فقالوا: حتى نسّخن لك شيئاً فنام؛ فلما أصبحوا أُنزلت 
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فَُث إِلَٰى نَِسآئُِكْم {. ورو يَاِم ٱلرَّ ى هذه اْلية، وفيها } أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ ٱلصِّ

البخارّي عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى َّللا عليه وسلم إذا كان 

الرجل صائماً فحضر اإلفطار فنام قبل أن يُفِطر لم يأكل ليلته وَل يومه حتى 

يُْمِسي، وأن قَْيس بن ِصْرمة اْلنصاري كان صائماً ـ وفي رواية: كان يعمل 

طار أتى ٱمرأته فقال لها: في النخيل بالنهار وكان صائماً ـ فلما حضر اإلف

أعندك طعام؟ قالت َل، ولكن أنطلُق فأطلب لك؛ وكان يومه يعمل، فغلبته 

عيناه، فجاءته ٱمرأته فلما رأته قالت: َخْيبةً لك! فلما ٱنتصف النهار ُغِشَي 

عليه؛ فُذكر ذلك للنبّي صلى َّللا عليه وسلم فنزلت هذه اْلية } أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ 

يَ  فَُث إِلَٰى نَِسآئُِكْم { ففرحوا فرحاً شديداً، ونزلت: } َوُكلُوْا َوٱْشَربُواْ ٱلصِّ اِم ٱلرَّ

 َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُكُم ٱْلَخْيطُ ٱْلَْبيَُض ِمَن ٱْلَخْيِط ٱْلَْسَوِد ِمَن ٱْلفَْجِر {. 

وفي البخاري أيضاً عن البََراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا َل يقربون 

رمضان كلّه، وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل َّللا تعالى: } َعلَِم النساء 

ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم {. يقال: خان وٱختان  ٱهللَّ

بمعنًى من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم. ومن 

 سه إذ جلب إليها العقاب. عصى َّللا فقد خان نف

 وقال القُتَبّي: أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فَل يؤّدي اْلمانة فيه.

وذكر الطبري: أن عمر رضي َّللا تعالى عنه رجع من عند النبّي صلى َّللا 

عليه وسلم وقد َسَمر عنده ليلةً فوجد ٱمرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد 

ت، فوقع بها. وصنع كعب بن مالك مثله؛ فغدا عمر نمت؛ فقال لها: ما نم

على النبّي صلى َّللا عليه وسلم فقال: أعتذر إلى َّللا وإليك؛ فإن نفسي زيّنت 

لم تكن حقيقاً بذلك يا »لي فواقعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لي: 

فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن. وذكره « عمر

اس ومكّي، وأن عمر نام ثم وقع بٱمرأته، وأنه أتى النبّي صلى َّللا عليه النح

 وسلم فأخبره بذلك فنزلت:

ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَٱْلَن بَاِشُروهُنَّ   } َعلَِم ٱهللَّ

 { اْلية.

 

فَُث { الثانية: قوله تعالى: } لَْيلَةَ ٱلصِّ  نصب على الظرف، « ليلةَ »يَاِم ٱلرَّ

  وهي ٱسم جنس فلذلك أُفردت.
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فَث: كناية عن الجماع ْلن َّللا عز وجل كريم يَْكنِي؛ قاله ٱبن عباس  والرَّ

ّدي.   والسُّ

فث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من ٱمرأته؛   وقال الزجاج: الرَّ

 وقاله اْلزهري أيضاً. 

ف  ث ها هنا الجماع. وقال ٱبن عرفة: الرَّ

 والرفث: التصريح بذكر الجماع واإلعراب به. قال الشاعر:

 وبهن  عن َرفث الرجال نِفارُ      ويُِرْين من أُْنس الحديث زوانيا

وقيل: الرفث أصله قول الفُحش؛ يقال: َرفَث وأرفث إذا تكلّم بالقبيح؛ ومنه 

 قول الشاعر:

 غا وَرفَِث التَّكلُّمعن اللَّ      وُرب  أسراِب َحجيٍج َكظَّمِ 

فَُث إِلَٰى نَِسآئُِكْم {. وأنت َل « الّرفث»وتعّدى  بإلى في قوله تعالى جّده: } ٱلرَّ

تقول: رفثت إلى النساء، ولكنه جيء به محموَلً على اإلفضاء الذي يراد به 

 المَلبسة في مثل قوله:

 [. 67]النساء: { َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكم إلى بَْعضٍ  }

 [ كما تقّدم. 71]البقرة: { َوإَِذا َخلَْوْا إِلَٰى َشيَاِطينِِهمْ  } هذا المعنى: ومن

[ أي يوقد، ْلنك تقول: أحميت 93]التوبة:  { يَْوَم يُْحَمٰى َعلَْيَها } وقوله:

 الحديدةَ في النار، وسيأتي، 

 [ 29]النور:  { فَْليَْحَذِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرهِ  } ومنه قوله:

ُحمل على معنى ينحرفون عن أمره أو يروغون عن أمره؛ ْلنك تقول: 

 خالفت زيداً. ومثله قوله تعالى:

 

[ ُحمل على معنى رؤوف في 19]اْلحزاب: { َوَكاَن بِٱْلُمْؤِمنِيَن َرِحيماً  }

ِحيمٌ  } نحو  [؛768]التوبة: { بِٱْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف رَّ

تقول رحمت به، ولكنه لما وافقه في  أَل ترى أنك تقول: رؤفت به، وَل 

 المعنى نزل منزلته في التعدية. ومن هذا الضرب قول أبي َكبير الهَُذلِّي:

 َكْرهاً وَعقد نِطاقها لم يُحلل     َحملْت به في ليلة َمْزُءوَدة

بالباء، وحقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه؛ كما جاء في « حَملتْ »عّدى 

هُ ُكْرهاً َوَوَضَعْتهُ ُكْرهاً َحَملَْتهُ  } التنزيل: [ ولكنه قال: 73]اْلحقاف:  { أُمُّ

 حملت به؛ ْلنه في معنى َحبِلت به.
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الثالثة: قوله تعالى: } هُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم { ابتداء وخبر، وُشّددت النون من 

 ْلنها بمنزلة الميم والواو في المذكر. « هنّ »

للباس في الثياب، ثم ُسّمي ٱمتزاج كل واحد من } َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَّهُنَّ { أصل ا

الزوجين بصاحبه لباساً؛ َلنضمام الجسد وٱمتزاجهما وتَلزمهما تشبيهاً 

 بالثوب. وقال النابغة الَجْعِدّي:

ـِجيُع ثَنَى ِجيَدها  إذا ما الضَّ

 تَداعْت فكانت عليه لِباَسا
 وقال أيضاً:

 لَبِسُت أناساً فأفنيتُهمْ 

 ناٍس أناَساوأْفنْيُت بعد أُ 
 

وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز أن يكون كل واحد 

 منهما ِستراً لصاحبه عما َل يحّل، كما ورد في الخبر. 

وقيل: ْلن كل واحد منهما ستٌر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من 

 أبصار الناس. 

 فراشك وإزارك. وقال أبو عبيد وغيره: يقال للمرأة هي لباسك و

 قال رجل لعمر بن الخطاب:

 فًدى لك من أخي ثِقٍَة إزاري     أالَ أْبلْغ أبا َحفٍص رسوالً 

 قال أبو عبيد: أي نسائي. 

 وقيل نفسي. 

 وقال الربيع: هن فراش لكم، وأنتم لحاف لهن. 

 مجاهد: أي سكن لكم؛ أي يسكن بعضكم إلى بعض.

 

 ُ  أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسُكْم { يستأمر بعضكم الرابعة: قوله تعالى: } َعلَِم ٱهللَّ

بعضاً في مواقعة المحضور من الجماع واْلكل بعد النوم في ليالي الصوم؛ 

  كقوله تعالى: } تَْقتُلُوَن أَْنفَُسُكْم { يعني يقتل بعضكم بعضاً.
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خائناً لنفسه  ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه يخونها؛ وسّماه

 من حيث كان ضرره عائداً عليه، كما تقّدم. 

  :وقوله: } فَتَاَب َعلَْيُكْم { يحتمل معنيين

 نفسهمْل خيانتهم من التوبة قبول: حدهماأ . 

 تعالى قولهك باحة؛واإل بالرخصة عنهم التخفيف ـ واْلخر: 

يعني خفّف [ 66المزمل: ]{ َعلَِم أَْن لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكمْ  }

 عنكم. 

َن  } :وقوله عقيب القتل الخطأ فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَةً مِّ

 ِ [ يعني تخفيفاً؛ ْلن القاتل خطأ لم يفعل شيئاً تلزمه التوبة 36النساء: ]{ ٱهللَّ

 منه، 

اِجِريَن َوٱألَنَصاِر ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ لَقَْد تَاَب هللا َعلَٰى ٱلنَّبِيِّ َوٱْلُمهَ  } :وقال تعالى

  [117 :التوبة]{ فِي َساَعِة ٱْلُعْسَرةِ 

 وإن لم يكن من النبي صلى َّللا عليه وسلم ما يوجب التوبة منه. 

يحتمل العفو من الذنب، ويحتمل التَّوسعة والتسهيل؛   (فََعفَا َعْنُكمْ ) } :وقوله

 " :كقول النبّي صلى َّللا عليه وسلم

ل الوقت رضوان هللا وآخره َعْفُو هللا    " أو 
 يعني تسهيله وتوسعته. 

ُ »فمعنى   أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة « َعلَِم َّللاَّ

 بعد ما وقع، أي خفّف عنكم « فَتَاَب َعلَْيُكمُ »

 أي سهل. « َوَعفَا»

 من الخيانة، كما تقّدم. « تَْختَانُونَ »و 

وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة،  :هدوقال علماء الز»قال ٱبن العربي: 

خان نفسه عمر رضي َّللا عنه فجعلها َّللا تعالى شريعة، وخفّف من أجله 

 .«عن اْلمة فرضي َّللا عنه وأرضاه

 

قوله تعالى: } فَٱْلَن بَاِشُروهُنَّ { كناية عن الجماع؛ أي قد أحّل لكم ما حرم 

 يه. عليكم. وسّمي الوقاع مباشرة لتَلصق البشرتين ف
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وهذا يدّل على أن سبب اْلية جماع عمر رضي َّللا عنه »قال ٱبن العربي: 

َل جوع قَْيٍس؛ ْلنه لو كان السبب جوع قَيس لقال: فاْلن كلوا؛ ابتدأ به ْلنه 

 .المهم الذي نزلت اْلية ْلجله

 

ُ لَُكْم { قال ٱبن عباس ومجا :الخامسة هد قوله تعالى: } َوٱْبتَُغوْا َما َكتََب ٱهللَّ

دّي والربيع والضحاك معناه  :والَحَكم بن ُعيَينة وعكرمة والحسن والسُّ

 وٱبتغوا الولد؛ يدّل عليه أنه عقيب 

وقال ٱبن عباس: ما كتب َّللا لنا هو القرآن.  .{ قوله: } فَٱْلَن بَاِشُروهُنَّ 

 الزجاج: أي ٱبتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. 

 بن جبل أن المعنى وٱبتغوا ليلة القدر.  وروي عن ٱبن عباس ومعاذ

 وقيل: المعنى ٱطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله قتادة. 

 قال ٱبن عطية: وهو قول حسن. 

ْوجات.  ُ لَُكْم { من اإلماء والزَّ  وقيل: } َوٱْبتَُغوْا َما َكتََب ٱهللَّ

من اَلتباع، وجّوزها ٱبن « وٱبتغوا»وقرأ الحسن البصري والحسن بن قرة 

 .من اَلبتغاء« ٱبتغوا»عباس، ورّجح 

 

 قوله تعالى: } َوُكلُوْا َوٱْشَربُوْا { هذا جواب نازلة قَْيس،  :السادسة

 .واْلّول جواب عمر، وقد ٱبتدأ بنازلة عمر ْلنه المهّم فهو المقدَّم

 

ٱْلَْسَوِد ِمَن  قوله تعالى: } َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُكُم ٱْلَخْيطُ ٱْلَْبيَُض ِمَن ٱْلَخْيطِ  :السابعة

غاية للتبيين، وَل يصح أن يقع التبيين ْلحد ويحرم عليه « حتى»ٱْلفَْجِر { 

  .اْلكل إَل وقد مضى لطلوع الفجر قدر

 

 وٱختُلف في الحّد الذي بتبيّنه يجب اإلمساك؛ 

 فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في اْلفق يَْمنَةً َويَْسرة؛ 

 ليه اْلمصار. وبهذا جاءت اْلخبار ومضت ع

روى مسلم عن َسُمرة بن ُجْنُدب رضي َّللا عنه قال قال رسول َّللا صلى َّللا 

 عليه وسلم

نكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق المستطيل هكذا حتى  " : ال يغر 

  " يستطير هكذا
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 وحكاه حّماد بيديه قال: يعني معترضاً. 

ول هكذا ـ وجمع أصابعه ثم إن الفجر ليس الذي يق»وفي حديث ٱبن مسعود: 

نكسها إلى اْلرض ـ ولكن الذي يقول هكذا ـ وَوضع الُمَسبَِّحة على الُمَسبَِّحة 

 «. وَمّد يديه

وروى الدَّاَرقُْطني عن عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول َّللا صلى 

 َّللا عليه وسلم قال

ا الذي كأنه َذنَب السِّرحان فإنه ال  " : مه هما فجران فأم  يَُحل  شيئاً وال يحر 

ا المستطيل الذي عارض األُفق ففيه تَِحل الصالة ويَحرم الطعام   " وأم 
 

هذا مرَسل. وقالت طائفة: ذلك بعد طلوع الفجر وتبيّنه في الطُّرق والبيوت؛ 

روي ذلك عن عمر وحذيفة وٱبن عباس وطَلّق بن علّي وعطاء بن أبي 

مساك يجب بتبيين الفجر في الطُّرق َرباح واْلعمش سليمان وغيرهم أن اإل

  .وعلى رؤوس الجبال

وقال مسروق: لم يكن يعّدون الفجر فجركم إنما كانوا يعّدون الفجر الذي 

 يمأل البيوت. 

وروى النسائي عن عاصم عن ِزْر قال قلنا لحذيفة: أي ساعة تّسحرت مع 

لم تطلع.  رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم؟ قال: هو النهار إَل أّن الشمس

كلوا وٱشربوا وال  " :وروى الّداَرقُْطنِّي عن طَْلق بن علّي أن نبّي َّللا قال

نكم الساطع المصعد وكلوا وٱشربوا حتى يعرض لكم األحمر قال  " يَُغر 

الّدارقطنّي: )قيس بن طلق( ليس بالقِوّي. وقال أبو داود: هذا مما تفّرد به 

م إلى هذا أن الصوم إنما هو في أهل اليمامة. قال الطبري: والذي قاده

النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس، وآخره غروبها؛ وقد مضى 

الخَلف في هذا بين اللغويين. وتفسير رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ذلك 

 :الفَْيصل في ذلك، وقوله " إنما هو سواد الليل وبياض النهار " :بقوله

ْعُدوَداتٍ  }  [. 781قرة: الب]{ أَيَّاماً مَّ

وروى الّدارقُْطنِّي عن عائشة رضي َّللا عنها عن النبّي صلى َّللا عليه وسلم 

 قال

  " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له " :
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تفّرد به عبد َّللاَّ بن عباد عن المفّضل بن فضالة بهذا اإلسناد؛ وكلهم ثقات. 

من لم يجمع  " :قالوروي عن َحفصة أن النبّي صلى َّللا عليه وسلم 

  " الصيام قبل الفجر فال صيام له
 رفعه عبد َّللاَّ بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء، 

 وروي عن حفصة مرفوعاً من قولها. 

ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر، ومنٌع من الصيام 

 :دون نيّة قبل الفجر، خَلفاً لقول أبي حنيفة، وهي

 

 وذلك أن الصيام من جملة العبادات فَل يصح إَل بنيّة،  :نةالثام

 وقد وقّتها الشارع قبل الفجر؛ 

  .فكيف يقال: إن اْلكل والشرب بعد الفجر جائز

 

وروى البخارّي ومسلم عن سهل بن سعد قال: نزلت } َوُكلُوْا َوٱْشَربُوْا َحتَّٰى 

وكان « من الفجر»َخْيِط ٱْلَْسَوِد { ولم ينزل يَتَبَيََّن لَُكُم ٱْلَخْيطُ ٱْلَْبيَُض ِمَن ٱلْ 

رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط اْلبيض والخيط 

ِمَن »اْلسود، وَل يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما؛ فأنزل َّللا بعُد 

 « اْلفَْجرِ 

 فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار

لت: يا رسول هللا، ما الخيط األبيض من وعن َعدي  بن حاتم قال ق " .

إنك لعريض القفا إن أبصرَت الخيطين »الخيط األسود، أهما الخيطان؟ قال: 

َي  " «ـ ثم قال ـ ال بل هو سواد الليل وبياض النهار أخرجه البخارّي. وُسمِّ

 :الفجر خيطاً ْلن ما يبدو من البياض يُرى ممتّداً كالخيط. قال الشاعر

 

 والخيطُ األسوُد جنُح الليل مكتومُ      ُض َضوُء الصبِح ُمْنفَلِقٌ الخيط األبي

والخيط في كَلمهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره 

فجراً إذا جرى وٱنبعث، وأصله الّشق؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء 

اهر فجراً َلنبعاث ضوئه، وهو أّول بياض النهار الظ :الشمس من مطلعها

المستطير في اْلفق المنتشر، تسّمية العرب الخيط اْلبيض؛ كما بيّنا. قال أبو 

 :ُدواد اإليادي
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بِح َخْيطٌ أنارا     فلما أضاءْت لنا ُسْدفةٌ   والح من الص 

 :وقال آخر

 وَسَدُف الليل البَهيم ساتره     قد كاد يبدو وبدت تباشره

 نصدع الفجر. وقد تسّميه أيضاً الّصديع؛ ومنه قولهم: ٱ

 :قال بشر بن أبي خازم أو عمرو ٱبن معد يكرب

 كأن بياَض لَبَّتِه َصِديعُ      ترى السِّرحاَن مفترَشاً يديه

 :وشبهه الّشماخ بمفرق الرأس فقال

 أشق كمفرق الرأس الد هين     إذا ما الليل كان الصبح فيه

الفجر، وتباشير ويقولون في اْلمر الواضح: هذا كفَلَق الصبح، وكانبَلج 

 :الصبح. قال الشاعر

 وٱبُن ذكاَء كاِمٌن في َكْفرِ      فوردْت قبل ٱنبالج الفجرِ 

 

يَاَم إِلَى ٱلَّلْيِل {  :التاسعة وْا ٱلصِّ  قوله تعالى: } ثُمَّ أَتِمُّ

جعل َّللا جّل ذكره الليل ظَْرفاً لألكل والشرب والجماع، والنهاَر ظرفا 

انين وغاير بينهما. فَل يجوز في اليوم شيء مما للصيام؛ فبيّن أحكام الزم

أباحه بالليل إَل لمسافر أو مريض، كما تقّدم بيانه. فمن أفطر في رمضان 

من غير َمن ُذكر فَل يخلو إّما أن يكون عامداً أو ناسياً؛ فإن كان اْلّول فقال 

مالك: من أفطر في رمضان عامداً بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء 

فارة؛ لما رواه مالك في ُمَوطَّئه، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أن والك

رجَلً أفطر في رمضان فأمره رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أن يكفّر بعتق 

رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 

 مسكيناً، الحديث. 

إن هذه الكفارة إنما تختّص بمن  وقال الشافعي وغيره: .وبهذا قال الشعبيّ 

  :أفطر بالجماع؛ لحديث أبي هريرة أيضاً قال

 

جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: هلكُت يا رسول هللا!  "

 ، الحديث.  " قال: وقعُت على ٱمرأتي في رمضان« وما أهلكك»قال: 
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ه القضية على وفيه ذكر الكفارة على الترتيب؛ أخرجه مسلم. وحملوا هذ

القضية اْلولى فقالوا: هي واحدة؛ وهذا غير مسلَّم به بل هما قضيّتان 

مختلفتان؛ ْلن مساقهما مختلف، وقد علّق الكفارة على من أفطر مجّرداً عن 

 القيود فلزم مطلقاً. 

وبهذا قال مالك وأصحابه واْلوزاعّي وإسٰحق وأبو ثور والطبري وٱبن 

ويلزم  .في رواية، وعن الحسن والزهريّ  المنذر، وروي ذلك عن عطاء

الشافعّي القول به فإنه يقول: ترك اَلستفصال مع تعارض اْلحوال يدل على 

عموم الحكم. وأوجب الشافعّي عليه مع القضاء العقوبةَ َلنتهاك حرمة 

 .الشهر

 

وٱختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر  :العاشرة

وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على  رمضان؛ فقال مالك

 الزوج. 

وقال الشافعي: ليس عليها إَل كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها؛ ْلن 

 النبّي صلى َّللا عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفّصل. 

 وروي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، 

 فارة واحدة َل غير. وهو قول ُسحنون بن سعيد المالكي. وإن أكرهها فعليه ك

 

 .وقال مالك: عليه كفارتان؛ وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه

 

 الحادية عشرة: وٱختلفوا أيضاً فيمن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ 

فقال الشافعّي وأبو حنيفة وأصحابه وإسٰحق: ليس عليه في الوجهين شيء، 

 ة. َل قضاء وَل كفار

 وقال مالك والليث واْلوزاعّي: عليه القضاء وَل كفارة؛ 

 وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، .وُرِوَي مثل ذلك عن عطاء

 وقال: مثل هذا َل يُنسى. 

وقال قوم من أهل الظاهر: سواء َوطىء ناسياً أو عامداً فعليه القضاء 

إليه ذهب أحمد بن حنبل؛ والكفارة؛ وهو قول ٱبن الماجشون عبد الملك، و

 ْلن الحديث الموجب للكفارة لم يفّرق فيه بين الناسي والعامد. 

 .قال ٱبن المنذر: َل شيء عليه



59 

 

 

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً 

 فظّن أن ذلك قد فطّره فجامع عامداً أن عليه القضاء وَل كفارة عليه. 

وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان  :المنذر قال ٱبن

 قاصداً لهتك ُحرمة صومه ُجْرأةً وتهاُوناً. 

قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك أَلّ يكفّر، ْلن من أكل ناسياً 

فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأّي حرمة هتك وهو مفطر. وعند غير 

 .من أكل ناسياً لصومه مالك: ليس بمفطر كلُّ 

 

وهو الصحيح، وبه قال الجمهور: إن َمن أكل أو شرب ناسياً فَل قضاء  :قلت

عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه 

  :وسلم

 

إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه هللا تعالى  "

  " في رواية ـ وليتم  صومه فإن هللا أطعمه وسقاه)إليه( وال قضاء عليه ـ 
 أخرجه الّداَرقُْطنِّي. 

 وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. 

قال أبو بكر اْلثرم: سمعت أبا عبد َّللاَّ يُسئل عمن أكل ناسياً في رمضان؛ 

 قال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. 

يقول عليه القضاء! وضحك. ثم قال أبو عبد َّللاَّ مالك: وزعموا أن مالكاً 

وقال ٱبن المنذر: َل شيء عليه؛ لقول النبّي صلى َّللا عليه وسلم لمن أكل أو 

فأتمه فهو صوٌم تام « يتّم صومه»وإذا قال « يتّم صومه»شرب ناسياً: 

 .كامل

 

وإذا كان من أفطر ناسياً َل قضاء عليه وصومه صوٌم تامٌّ فعليه إذا  :قلت

الكفارة ـ وَّللا أعلم ـ كمن لم يفطر ناسياً. وقد ٱحتّج جامع عامداً القضاء و

علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام َل يقع فيه 

يَاَم إِلَى ٱلَّلْيِل { وهذا لم يأت به على التمام  وْا ٱلصِّ َخرم؛ لقوله تعالى: } ثُمَّ أَتِمُّ

  .ّوع لخفّتهفهو باٍق عليه؛ ولعل الحديث في صوم التط

 وقد جاء في صحيحي البخارّي ومسلم
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  " َمن نَِسَي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم  صومه " :

فلم يذكر قضاء وَل تعّرض له، بل الذي تعّرض له سقوط المؤاخذة واْلمر 

بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا إن كان واجباً فدّل على ما ذكرناه من 

 القضاء

ع  " . ا صوم التطو  فال قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ لقوله صلى هللا عليه وأم 

  ." ال قضاء عليه»وسلم: 

هذا ما ٱحتج به علماؤنا وهو صحيح، لوَل ما صّح عن الشارع ما  :قلت

ذكرناه، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن 

 النبّي صلى َّللا عليه وسلم قال

  " اً فال قضاء عليه وال كفارةمن أفطر في شهر رمضان ناسي " :

أخرجه الدَّاَرقُْطنِي وقال: تفّرد به ٱبن مرزوق وهو ثقة عن اْلنصاري؛ 

 .فزال اَلحتمال وٱرتفع اإلشكال، والحمد هلل ذي الجَلل والكمال

 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام وهي اْلكل والشرب 

ٱتصال البَشرة بالبَشرة كالقُبلة والَجّسة والجماع، ولم يذكر المباشرة التي هي 

 وغيرها، 

دّل ذلك على صحة صوم َمن قَبّل وباشر؛ ْلن فحَوى الكَلم إنما يدّل على 

تحريم ما أباحه الليل وهو اْلشياء الثَلثة، وَل دَللة فيه على غيرها بل هو 

موقوف على الدليل؛ ولذلك شاع اَلختَلف فيه، وٱختلف علماء السلف فيه؛ 

فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: يُكره لمن َل يأمن على نفسه وَل يملكها؛ 

 لئَل يكون سبباً إلى ما يفسد الصوم. 

روى مالك عن نافع أن عبد َّللاَّ بن عمر رضي َّللا عنهما كان يَنهى عن 

القُبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ـ وَّللا أعلم ـ خوف ما يحدث عنهما، فإن قَبّل 

  . جناح عليه، وكذلك إن باشروَسلّم فَل

 

قلت: ما حكاه من اَلتفاق في النّظر وجعله أصَلً ليس كذلك؛ فقد حكى 

فإن نظر نظرةً واحدةً يقصد بها اللذة )فأنزل( فقد قال »الباجي في المنتقَى 

الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ 

متاع كانت كالقُبلة وغير ذلك من أنواع اَلستمتاع؛ ْلنه إذا قصد بها اَلست

 «. وَّللا أعلم
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وقال جابر بن زيد والثورّي والشافعّي وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن رّدد 

 النظر إلى المرأة حتى أَْمنَى: فَل قضاء عليه وَل كفارة؛ قاله ٱبن المنذر. 

نظر إلى ٱمرأة قال الباجي: وروى في المدنيّة ٱبن نافع عن مالك أنه إن 

 .متجّردة فٱلتّذ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة

 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر 

 وهو ُجنب. 

وذلك جائز إجماعاً، وقد كان وقع فيه »وقال القاضي أبو بكر بن العربي: 

فإن صومه  بين الصحابة كَلم ثم ٱستقر اْلمر على أن من أصبح ُجنُباً 

 .«صحيح

 

أّما ما ُذكر من وقوع الكَلم فصحيح مشهور، وذلك قول أبي هريرة:  :قلت

 من أصبح ُجنباً فَل صوم له؛ أخرجه الموطأ وغيره. 

وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع: وَّللا ما أنا قلته، محمد صلى َّللا عليه 

ليه عند أهل العلم وسلم وَّللا قاله. وقد ٱختلف في رجوعه عنها؛ وأشهر قو

 أنه َل صوم له؛ حكاه ٱبن المنذر، وُرِوَي عن الحسن بن صالح. 

 

وعن أبي هريرة أيضاً قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو 

مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم؛ ُرِوَي ذلك عن عطاء وطاوس 

ذلك يجزي في التطّوع وُعروة ابن الزبير. وروي عن الحسن والنخِعّي أن 

 .ويقضي في الفرض

 

 

فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح ُجنُباً، والصحيح منها مذهب  :قلت

الجمهور؛ لحديث عائشة رضي َّللا عنها وأّم َسلَمة أن رسول َّللا صلى َّللا 

 عليه وسلم كان يُصبح ُجنُباً من جماع غير ٱحتَلم ثم يصوم. 

الت: كان رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وعن عائشة رضي َّللا عنها ق

يدركه الفجر في رمضان وهو ُجنب من غير ٱحتَلم فيغتسل ويصوم؛ 

أخرجهما البخارّي ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: } فَاْلَن 
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ِشُروهُنَّ { اْلية؛ فإنه لما مّد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة  ـٰ بَ

 لع عليه وهو ُجنب، وإنما يتأتّى الغسل بعد الفجر. يعلم أن الفجر يط

وقد قال الشافعي: ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه َل 

 قضاء عليه. 

وقال الُمَزنِّي: عليه القضاء ْلنه من تمام الجماع؛ واْلّول أصح لما ذكرنا، 

 .وهو قول علمائنا

 

طهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى الخامسة عشرة: وٱختلفوا في الحائض ت

تُصبح؛ فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه، سواء تركته عمداً 

  .أو سهواً كالجنب؛ وهو قول مالك وٱبن القاسم

 

وقال عبد الملك: إذا طَهُرت الحائض قبل الفجر فأّخرت غسلها حتى طلع 

ت كالجنب ْلن الفجر فيومها يوم فطر؛ ْلنها في بعضه غير طاهرة، وليس

اَلحتَلم َل ينقض الصوم، والَحْيضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه 

 عن عبد الملك. 

 وقال اْلوزاعّي: تقضي ْلنها فّرطت في اَلغتسال. 

وذكر ٱبن الجَلب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها 

كالجنب، وإن كان  فيه الغسل ففّرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها

الوقت ضيّقاً َل تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله 

 مالك، وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض. 

 وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي؛ مثل قول اْلوزاعي. 

وروي عنه أنه شّذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففّرطت وتوانت 

 .بح ـ الكفارةَ مع القضاءوتأّخرت حتى تُص

 

السادسة عشرة: وإذا طهرت المرأة ليَلً في رمضان فلم تَْدِر أكان ذلك قبل 

 .الفجر أو بعده، صامت وقضت ذلك اليوم ٱحتياطاً، وَل كفارة عليها

 

 السابعة عشرة: ُرِوَي عن النبّي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال
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بان وحديث شّداد بن أوس من حديث ثَوْ  " أفطر الحاجم والمحجوم " :

وحديث رافع بن َخِديج؛ وبه قال أحمد وإسٰحق، وصّحح أحمد حديث شّداد 

 بن أوس، وصّحح علي بن المديني حديث رافع بن َخِديج. 

وقال مالك والشافعي والثوري: َل قضاء عليه، إَل أنه يكره له ذلك من أجل 

 التغرير. 

أكنتم تكرهون الحجامة وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قيل له: 

 للصائم؟ قال َل، إَل من أجل الضعف. 

وقال أبو عمر: حديث شّداد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث ٱبن عباس 

أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ٱحتجم صائماً ُمحِرماً؛ ْلن في حديث 

 شّداد بن أوس وغيره

تجم بثمان عشرة أنه صلى هللا عليه وسلم مر  عام الفتح على رجل يح "

  " «أفطر الحاجم والمحجوم»ليلة خلت من رمضان فقال: 

وٱحتجم هو صلى َّللا عليه وسلم عاَم حجة الوداع وهو ُمحِرم صائم؛ فإذا 

كانت حجته صلى َّللا عليه وسلم عام حجة الوداع فهي ناسخة َل محالة؛ 

َي في ربيع ْلنه صلى َّللا عليه وسلم لم يُدرك بعد ذلك رمضان؛ ْلنه تُُوفِّ 

 .اْلّول، صلى َّللا عليه وسلم

 

يَاَم إِلَى ٱلَّلْيِل { أْمٌر يقتضي  وْا ٱلصِّ الثامنة عشرة: قوله تعالى: } ثُمَّ أَتِمُّ

غاية، فإذا كان ما بعدها من جنس ما « إلى»الوجوب من غير خَلف. و 

قبلها فهو داخل في حكمه؛ كقولك؛ ٱشتريت الفدان إلى حاشيته، أو ٱشتريت 

نك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ـ والمبيع شجر؛ فإن الشجرة داخلة في م

بخَلف قولك: ٱشتريت الفدان إلى الدار؛ فإن الدار َل تدخل في  .المبيع

  .المحدود إذ ليست من جنسه

 

فَشَرط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن الليل، كما جّوز اْلكل حتى يتبيّن 

 .النهار

 

مام الصوم ٱستصحاب النّية دون رفعها، فإْن رفعها التاسعة عشرة: ومن ت

في بعض النهار ونوى الفطر إَل أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدّونة 

مفطراً وعليه القضاء. وفي كتاب ٱبن حبيب أنه على صومه؛ قال: وَل 
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يخرجه من الصوم إَل اإلفطار بالفعل وليس بالنية. وقيل: عليه القضاء 

إنما يكفّر من بيّت الفطر، فأّما من نواه في نهاره  :ُسحنون والكفارة. وقال

 .فَل يضره، وإنما يقضي ٱستحساناً 

 .قلت: هذا حسن

 

المَوفّية عشرين: قوله تعالى: } إِلَى ٱلَّلْيِل { إذا تبيّن الليل سّن الفطر شرعاً، 

أكل أو لم يأكل. قال ٱبن العربي: وقد سئل اإلمام أبو إسٰحق الشيرازي عن 

رجل حلف بالطَلق ثَلثاً أنه َل يُفطر على حار وَل بارد؛ فأجاب أنه 

 بغروب الشمس مفطٌر َل شيء عليه؛ وٱحتّج بقوله صلى َّللا عليه وسلم

  " إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم " :

 

أن يفطر  وسئل عنها اإلمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: َل بدّ 

على حار أو بارد. وما أجاب به اإلمام أبو إسٰحق أْولى؛ ْلنه مقتضى الكتاب 

نة  .والسُّ

 

الحادية والعشرون: فإن ظن أن الشمس قد َغَربت لَغْيم أو غيره فأفطر ثم 

ظهرت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء 

ت: أفطرنا على عهد رسول َّللا صلى َّللا بنت أبي بكر رضي َّللا عنهما قال

عليه وسلم يوم َغْيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأُِمُروا بالقضاء؛ قال: َل 

بّد من قضاء؟. قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير. وقد ٱجتهدنا )في 

وروي عن عمر أنه قال: َل قضاء عليه؛ وبه قال  .الوقت( يريد القضاء

 قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسٰحق وأهل الظاهر. الحسن البصري: َل

 .يرّد هذا القول، وَّللا أعلم { وقول َّللا تعالى: } إِلَى ٱلَّلْيلِ 

 

الثانية والعشرون: فإن أفطر وهو شاكٌّ في غروبها كفّر مع القضاء؛ قاله 

مالك، إَل أن يكون اْلغلب عليه غروبها. ومن شّك عنده في طلوع الفجر 

عن اْلكل؛ فإن أكل مع شّكه فعليه القضاء كالناسي، لم يختلف  لزمه الكف

في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من َل يرى عليه شيئاً حتى 

وقد ظن »يتبيّن له طلوع الفجر؛ وبه قال ٱبن المنذر. وقال الِكيَا الطبري: 

الفجر لم يطلع  قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أّول الفجر فإذا أكل على ظن أن



65 

 

فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز اْلكل فَل قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد 

وجابر بن زيد. وَل خَلف في وجوب القضاء إذا ُغّم عليه الهَلل في أّول 

  .ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان، والذي نحن فيه مثله

 

 .«ن شعبان ثم بان خَلفهوكذلك اْلسير في دار الحرب إذا أكل ظنًّا أنه م

 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: } إِلَى ٱلَّلْيِل { فيه ما يقتضي النهي عن 

الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام؛ وقالته عائشة. وهذا موضٌع ٱختلف فيه؛ فمن 

واصل عبد َّللاَّ بن الزبير وإبراهيم التَّْيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن 

ينََوِرّي وغيرهم . كان ابن الزبير يواصل سبعاً، فإذا أفطر شرب السمن الدِّ

والصبر حتى يفتق أمعاءه، قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء 

يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قَبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. 

نة يقتضي المنع؛ قال صلى َّللا عليه وسلم  وظاهر القرآن والسُّ

 " من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم إذا غابت الشمس " :

خّرجه مسلم من حديث عبد َّللاَّ بن أبي أْوفَى. ونهى عن الوصال، فلما أَبَْوا 

لو »أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهَلل فقال: 

مسلم عن أبي  كالُمنَكِّل لهم حين أبَْوا أن ينتهوا. أخرجه« تأخر الهَلل لزدتكم

قون »هريرة. وفي حديث أنس:  لو ُمّد لنا الشهر لواصلنا وصاَلً يَدُع المتعمِّ

قَهم  خّرجه مسلم أيضاً. «. تعمُّ

  " إياكم والوصال إياكم والوصال " :وقال صلى َّللا عليه وسلم

تأكيداً في المنع لهم منه، وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال ـ لما 

 من ضعف القَُوى وإنهاك اْلبدان ـ جمهور العلماء.  ذكرنا ولما فيه

وقد حّرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب، قال 

 صلى َّللا عليه وسلم

  " إن فَصَل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَْكلَةُ السََّحر " :

أنه سمع خّرجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد الُخْدِرّي 

 رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول

  " ال تواصلوا فأيُّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السََّحر " :

 قالوا: فإنك تواصل يا رسول َّللا؟ 

  " لست كهيئتكم إني أَبِيُت لي ُمْطِعٌم يُطعمني وساٍق يَسقيني " :قال
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في الوصال لمن  وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاية :قالوا

أراده، ومنٌع من ٱتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد وإسٰحق وٱبن وهب صاحب 

مالك. واحتّج من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهي عن الوصال ْلنهم 

كانوا حديثي عهد باإلسَلم، فَخِشَي رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أن 

أو يضعفوا عما كان أنفع منه من يتكلّفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتُُروا 

الجهاد والقّوة على العدّو، ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في 

خاّصة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم 

 أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم، وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حاَلتهم فقال

  " يُت يُطعمني رب ي ويَسقينيلسُت ِمثلَكم إن ي أَبِ  " :

فلما كمل اإليمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ، وكثر المسلمون 

وظهروا على عدّوهم، واصل أولياء َّللا وألزموا أنفسهم أعلى المقامات، 

  .وَّللا أعلم

 

قلت: ترك الوصال مع ظهور اإلسَلم وقهر اْلعداء أْولى، وذلك أرفع 

ل والمقامات؛ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل الدرجات وأعلى المناز

ليس بزمان صوم شرعي، حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنيٍّة ما أثيب 

عليه، والنبّي صلى َّللا عليه وسلم ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما 

الصحابة ظنُّوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؛ فأخبر أنه يُْطَعم ويُْسقَى. وظاهر 

قيقة: أنه صلى َّللا عليه وسلم يُؤتى بطعام الجنَّة وشرابها. وقيل: إن هذه الح

ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف، وإذا احتمل اللفظ 

الحقيقة والمجاز فاْلصل الحقيقة حتى يَِرد دليل يزيلها. ثم لما أبَْوا أن ينتهوا 

ن نفسه، وهم على عن الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر ع

عادتهم حتى يضعفوا ويقّل صبرهم فَل يواصلوا. وهذه حقيقة التنكيل حتى 

يدعوا تعّمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضاً لو تنّزلنا على أن 

المعنى لكان مفطراً ُحكماً؛ كما أن من ٱغتاب « أُطَعم وأَُسقى»المراد بقوله: 

كماً، وَل فرق بينهما، قال صلى َّللا عليه في صومه أو شهد بزور مفطٌر حُ 

ور والعمَل به فليس هلل حاجة في أْن يََدع  " :وسلم َمن لم يََدْع قَوَل الزُّ

وعلى هذا الحّد ما واصل النبي صلى َّللا عليه وسلم وَل  " طعاَمه وشرابَه

 .أمر به، فكان تركة أولى. وباهلل التوفيق
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إذا أفطر أن يُفطر على ُرطبات أو  الرابعة والعشرون: ويستحب للصائم

تمرات أو َحسوات من الماء؛ لما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول 

َّللا صلى َّللا عليه وسلم يُفطر على ُرطبات قبل أن يصلّي، فإن لم تكن 

رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات َحَسا َحسوات من ماء. وأخرجه 

 :د صحيح. وروى الّدارقطني عن ٱبن عباس قالالّداَرقُْطنِي وقال فيه: إسنا

لك ُصْمنَا وعلى ِرْزقِك »كان النبي  صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر قال:  "

  " «أفطرنا فتقب ل من ا إنك أنت السميع العليم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا أفطر:  " :وعن ٱبن عمر قال

خّرجه أبو داود  " «ألجر إن شاء هللاذهب الظمأ وٱبتل ت العروق وثبت ا»

 أيضاً. 

وقال الّدارقطني: تفّرد به الحسين بن واقد وإسناده حسن. وروى ٱبن ماجه 

أفطر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند  " :عن عبد َّللاَّ بن الزبير قال

أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصل ت »سعد بن معاذ فقال: 

  " «ئكةعليكم المال
وروى أيضاً عن زيد بن خالد الُجهَنّي قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه 

من فط ر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من  " :وسلم

وروي أيضاً عن عبد َّللاَّ بن عمرو بن العاص قال قال  " أجورهم شيئاً 

  :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

 

قال ٱبن أبي مليكة: سمعت عبد َّللاَّ  " ةً ما تَُرد  إن للصائم عند فطره لدعو "

بن عمرو يقول إذا أفطر: اللَّهُّم إني أسألك برحمتك التي َوِسَعْت كّل شيء أن 

 تغفر لي. 

للصائم فْرحتان  " :وفي صحيح مسلم عن النبّي صلى َّللا عليه وسلم

  ." يفرحهما إذا أفطر فَِرح بفطره وإذا لَقَِي َرب ه فَِرح بصومه

 

الخامسة والعشرون: ويستحب له أن يصوم من شّوال ستة أيام؛ لما رواه 

مسلم والترمذّي وأبو داود والنسائي وٱبن ماجه عن أبي أيوب اْلنصاري 

َمن صام رمضان ثم أتبعه ست ًا  " :قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

ال كان له كصيام الدهر   " من شو 
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يث سعد بن سعيد اْلنصاري المدني، وهو هذا حديث حسن صحيح من حد

ممن لم يُخّرج له البخاري شيئاً، وقد جاء بإسناد جيّد مفسَّراً من حديث أبي 

َحبِّي عن ثَْوبان مولَى النبّي صلى َّللا عليه وسلم أنه سمع رسول  أسماء الرَّ

جعل هللا الحسنة بعشر أمثالها فشهر  " :َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول

 رواه النسائي.  " عشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنةرمضان ب

 

واختلف في صيام هذه اْليام؛ فكرهها مالك في ُمَوطَّئه خوفاً أن يُلحق أهُل 

الجهالة برمضان ما ليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بَلد 

ف ع ن خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى ُمطَرِّ

مالك أنه كان يصومها في خاّصة نفسه. وٱستحب صيامها الشافعي، وكرهه 

 .أبو يوسف

 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: } َوَلَ تُبَاِشُروهُنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي 

ٱْلَمَساِجِد { بيّن َجّل تعالى أن الجماع يُفسد اَلعتكاف. وأجمع أهل العلم على 

معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد َلعتكافه؛  أن َمن جامع ٱمرأته وهو

عليه ما  :وٱختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصرّي والزهريّ 

على المواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها 

ل رأس  ذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يُكره؛ ْلن عائشة: كانت تَُرجِّ التّلذُّ

ول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وهو معتكف، وكانت َل محالة تمسُّ بدن رس

رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بيدها؛ فدّل بذلك على أن المباشرة بغير 

شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وٱبن المنذر. قال أبو عمر: 

ليه إن فعل؛ وأجمعوا على أن المعتكف َل يباشر وَل يُقَبِّل. وٱختلفوا فيما ع

فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد ٱعتكافه؛ قاله الُمَزنِّي. وقال 

في موضع آخر من مسائل اَلعتكاف: َل يفسد اَلعتكاف من الوطء إَل ما 

 .يوجب الحّد؛ وٱختاره الُمَزنّي قياساً على أصله في الحج والصوم

 

 .َعاِكفُوَن { جملة في موضع الحال السابعة والعشرون: قوله تعالى: } َوأَْنتُمْ 

واَلعتكاف في اللغة: المَلزمة؛ يقال َعَكف على الشيء إذا َلزمه مقبَلً 

  .عليه

 :قال الراجز
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     َعْكَف النَّبِيِط يلعبون الفَْنَزَجا
 

 :وقال الشاعر

فا  وظل  بنات الليل حولَي عك 

 عكوف البواكي بينهن  صريع
لعمل بطاعة َّللا مّدة ٱعتكافه لزمه هذا اَلسم. ولما كان المعتكف مَلزماً ل

وهو في عرف الّشرع: مَلزمةُ طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على 

شرط مخصوص في موضع مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس 

بواجب، وهو قُْربة من القَُرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول َّللا صلى 

زمه إن ألزمه نفسه، ويكره الدخول َّللا عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويل

 .فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه

 

الثامنة والعشرون: أجمع العلماء على أن اَلعتكاف َل يكون إَل في المسجد؛ 

لقول َّللا تعالى } فِي ٱْلَمَساِجِد {. وٱختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم 

د، وهو ما بناه نبيٌّ كالمسجد إلى أن اْلية خرجت على نوع من المساج

الحرام ومسجد النبّي صلى َّللا عليه وسلم ومسجد إيلياء؛ ُروي هذا عن 

ُحذيفة بن اليَمان وسعيد بن المسيّب، فَل يجوز اَلعتكاف عندهم في غيرها. 

وقال آخرون: َل ٱعتكاف إَل في مسجد تُجمع فيه الجمعة؛ ْلن اإلشارة في 

من المساجد؛ ُروي هذا عن علّي بن أبي طالب  اْلية عندهم إلى ذلك الجنس

هري وأبي جعفر محمد  وٱبن مسعود، وهو قول ُعْروة والَحكم وحّماد والزُّ

بن علّي، وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: اَلعتكاف في كل مسجد جائز؛ 

يُروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قَِلَبة وغيرهم، وهو قول الشافعي 

أصحابهما. وحجتهم حمل اْلية على عمومها في كل مسجد له وأبي حنيفة و

إمام ومؤّذن، وهو أحد قولي مالك، وبه يقول ٱبن ُعلَيَّة وداود بن علّي 

والطبري وٱبن المنذر. وروى الدَّاَرقُْطنّي عن الضحاك عن ُحذيفة قال: 

كلُّ مسجد له مؤذ ن وإمام  " :سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول

 .قال الدَّاَرقُْطنِّي: والضحاك لم يسمع من حذيفة " العتكاف فيه يصلحفا

 

التاسعة والعشرون: وأقّل اَلعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة، فإن 

قال: هلل علّي ٱعتكاف ليلة لزمه ٱعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر ٱعتكاف 
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ة فَل شيء عليه. يوم لزمه يوم وليلة. وقال ُسْحنون: من نذر ٱعتكاف ليل

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوماً فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر ليلة فَل 

شيء عليه؛ كما قال سحنون. قال الشافعي: عليه ما نذر، إن نذر ليلةً فليلةً، 

وإن نذر يوماً فيوماً. قال الشافعي: أقلّه لحظة وَل حّد ْلكثره. وقال بعض 

اَلعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من أصحاب أبي حنيفة: يصّح 

شرطه صوم؛ وُروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول داود بن 

علّي وٱبن ُعلَيَّة، وٱختاره ٱبن المنذر وٱبن العربي. وٱحتجوا بأن ٱعتكاف 

رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم كان في رمضان، ومحال أن يكون صوم 

  .رمضان لرمضان ولغيره

 

 

ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطّوع والفرض فسد صومه عند 

مالك وأصحابه. ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من ٱجتناب مباشرة 

النساء ما يلزمه في نهاره، وأن ليله داخل في ٱعتكافه، وأن الليل ليس 

بموضع صوم، فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم، وإن صام فحسن. وقال 

وأبو حنيفة وأحمد في القول اْلخر: َل يصح إَل بصوم. وروي عن ٱبن  مالك

عمر وٱبن عباس وعائشة رضي َّللا عنهم. وفي المَوطأ عن القاسم بن محمد 

ونافع مولى عبد َّللاَّ بن عمر: َل ٱعتكاف إَل بصيام؛ لقول َّللا تعالى في 

اِجِد { وقاَل: فإنما ذكر َّللا كتابه: } َوُكلُوْا َوٱْشَربُوْا { إلى قوله: } فِي ٱْلَمسَ 

اَلعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك اْلمر عندنا. وٱحتجوا 

 بما رواه عبد َّللاَّ بن بَُدْيل عن عمرو بن دينار عن ٱبن عمر

" أن عمر جعل عليه )أن يعتكف( في الجاهلية ليلة أو يوماً )عند الكعبة(  

أخرجه أبو « " ٱعتكف وُصمْ »م فقال: فسأل النبي  صلى هللا عليه وسل

 داود. 

 وقال الدَّاَرقُْطنِّي: تفّرد به ٱبن بَُديل عن عمرو وهو ضعيف. 

 " ال ٱعتكاف إال بصيام "  وعن عائشة أن النبّي صلى َّللا عليه وسلم قال:

قال الدَّاَرقُْطني: تفّرد به ُسويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن 

عن عائشة. وقالوا: ليس من شرط الصوم عندنا أن الزهري عن عروة 

يكون لَلعتكاف، بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره؛ 

فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع، وهذا كمن 



71 

 

نذر صَلة فإنها تلزمه، ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاّصةً بل يجزئه أن 

 لغيرها.يؤّديها بطهارة 

 

 

 

 الموفيّة ثَلثين: وليس للمعتكف أن يخرج من معتَكفه إَل لما َل بّد له منه، 

لما روى اْلئمة عن عائشة قالت: كان رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم إذا 

ٱعتكف يُْدنِي إلّى رأسه فأرّجله، وكان َل يدخل البيت إَل لحاجة اإلنسان؛ 

ا بين اْلمة وَل بين اْلئمة؛ فإذا خرج تريد الغائط والبول، وَل خَلف في هذ

المعتكف لضرورة وما َل بّد له منه ورجع في فَْوره بعد زوال الضرورة 

بنى على ما مضى من ٱعتكافه وَل شيء عليه. ومن الضرورة المرُض 

 البيّن والحيض. 

وٱختلفوا في خروجه لما سوى ذلك؛ فمذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب 

 فة. الشافعي وأبي حني

 وقال سعيد بن ُجبير والحسن والنخعّي: يعود المريَض ويشهد الجنائز؛ 

 وروي عن علّي وليس بثابت عنه. 

 وفّرق إسٰحق بين اَلعتكاف الواجب والتطّوع، 

 فقال في اَلعتكاف الواجب: َل يعود المريَض وَل يشهد الجنائز، 

دة المرضى وقال في التطّوع: يَشترط حين يبتدىء حضوَر الجنائز وعيا

 والجمعة. 

وقال الشافعي: يصح ٱشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود 

  الجنائز وغير ذلك من حوائجه.

 

وٱختلف فيه عن أحمد، فمنع منه َمّرة، وقال َمّرة: أرجو أَل يكون به بأس. 

وقال اْلوزاعي كما قال مالك: َل يكون في اَلعتكاف شرط. قال ٱبن المنذر: 

المعتكف من ٱعتكافه إَل لما َل بّد له منه، وهو الذي كان النبّي  َل يخرج

 .صلى َّللا عليه وسلم يخرج له

 

 الحادية والثَلثون: وٱختلفوا في خروجه للجمعة؛ 
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فقالت طائفة: يخرج للجمعة ويرجع إذا سلّم؛ ْلنه خرج إلى فرض وَل 

 ينتقض ٱعتكافه. 

فة، وٱختاره ٱبن العربي وٱبن ورواه ٱبن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حني

 المنذر. 

ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم 

 يعتكف إَل في المسجد الجامع، 

 وإذا ٱعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل ٱعتكافه. 

 .وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح ٱعتكافه

 

  .وهو صحيح لقوله تعالى: } َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي ٱْلَمَساِجِد { فعمّ  :قلت

 وأجمع العلماء على أن اَلعتكاف ليس بواجب وأنه ُسنَّة، 

وأجمع الجمهور من اْلئمة على أن الجمعة فرض على اْلعيان، ومتى 

ٱجتمع واجبان أحدهما آكد من اْلخر قُّدم اْلكد؛ فكيف إذا ٱجتمع مندوب 

جب، ولم يقل أحد بترك الخروج إليها، فكان الخروج إليها في معنى ووا

 .حاجة اإلنسان

 

الثانية والثَلثون: المعتكف إذا أتى كبيرة فسد ٱعتكافه؛ ْلن الكبيرة ضّد 

العبادة؛ كما أن الَحَدث ضّد الطهارة والصَلة، وتَْرُك ما حّرم َّللا تعالى عليه 

 .اله ٱبن ُخَوْيِز َمْنَداد عن مالكأعلى منازل اَلعتكاف في العبادة. ق

 

الثالثة والثَلثون: روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول َّللا صلى َّللا 

 عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلّى الفجر ثم دخل معتكفه...؛ الحديث. 

 وٱختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في ٱعتكافه؛ 

 فقال اْلوزاعي بظاهر هذا الحديث، 

ن الثوري والليث بن سعد في أحد قوليه، وبه قال ٱبن المنذر وُروي ع

 وطائفة من التابعين. 

وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام، فإن زاد عليها فقبل غروب 

 الشمس. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه ٱعتكاف 

 لة ذلك اليوم. شهر، دخل المسجد قبل غروب الشمس من لي
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وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة   :قال مالك

وٱبن الماجشون عبد الملك؛ ْلن أّول ليلة أيام اَلعتكاف داخلة فيها، وأنه 

 زمن لَلعتكاف فلم يتبّعض كاليوم. 

وقال الشافعي: إذا قال هلل علّي يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب 

 الشمس؛ خَلف قوله في الشهر. 

وقال الليث في أحد قوليه وُزفَُر: يدخل قبل طلوع الفجر؛ والشهر واليوم 

 عندهم سواء. 

 وروي مثل ذلك عن أبي يوسف، وبه قال القاضي عبد الوهاب، 

 

بدليل أن االعتكاف ال وأن الليلة إنما تدخل في اَلعتكاف على سبيل التَّبَع؛ 

 . الليل بزمن للصوميكون إال بصوم وليس 

  .فثبت أن المقصود باَلعتكاف هو النهار دون الليل

 

قلت: وحديث عائشة يرّد هذه اْلقوال وهو الحجة عند التنازع، وهو حديث 

 .ثابت َل خَلف في صحته

 

الرابعة والثَلثون: ٱستحب مالك لمن ٱعتكف العشر اْلواخر أن يبيت ليلة 

الُمصلَّى، وبه قال أحمد. وقال الشافعي  الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى

يخرج إذا غابت الشمس؛ ورواه ُسْحنون عن ٱبن القاسم؛ ْلن  :واْلوزاعي

العشر يزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم 

إن ذلك على الوجوب؛ فإن خرج ليلة  :من شهر رمضان. وقال ُسْحنون

وهذا يرده ما ذكرنا من ٱنقضاء  :جشونالفطر بطل اعتكافه. وقال ٱبن الما

الشهر، ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة اَلعتكاف لما صح 

ٱعتكاٌف َل يتّصل بليلة الفطر؛ وفي اإلجماع على جواز ذلك دليل على أن 

مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً في صحة اَلعتكاف. فهذه جمل كافية 

َلئقة باْليات، فيها لمن ٱقتصر عليها كفاية، من أحكام الصيام واَلعتكاف ال

 .وَّللا الُمَوفِّق للهداية

 

ِ { أي هذه اْلحكام حدود َّللا  الخامسة والثَلثون: قوله تعالى: } تِْلَك ُحُدوُد ٱهللَّ

 :إشارة إلى هذه اْلوامر والنواهي. والحدود« ـتلك»فَل تخالفوها؛ فـ 
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َي ا لحديد حديدا؛ ْلنه يمنع من وصول الحواجز. والحّد: المنع؛ ومنه ُسمِّ

َي البّواب والسّجان حّداداً؛ ْلنه يمنع َمن في الدار من  السَلح إلى البدن. وُسمِّ

يت حدود َّللا ْلنها تمنع  الخروج منها، ويمنع الخارَج من الدخول فيها. َوُسمِّ

يت  أن يدخل فيها ما ليس منها، وأن يخرج منها ما هو منها؛ ومنها ُسمِّ

ومنه  .في المعاصي؛ ْلنها تمنع أصحابها من الَعْود إلى أمثالها الحدود

يت الحاّد في الِعّدة؛ ْلنها تمتنع من الزينة  .ُسمِّ

 

ُ آيَاتِِه لِلنَّاسِ  أي كما بيّن  { السادسة والثَلثون: قوله تعالى: } َكٰذلَِك يُبَيُِّن ٱهللَّ

العَلمات الهادية  :اْلياتهذه الحدود يُبَيّن جميع اْلحكام لتتّقوا مجاوزتها. و

إلى الحق. و } لََعلَّهُْم { تََرج  في حقهم؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص 

 .فيمن يّسره َّللا للهدى؛ بدَللة اْليات التي تتضّمن أن َّللا يُضّل من يشاء

 

 

 

 


